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ตั้งใจนะ ตั้งใจฟังธรรม เราตอ้งการใหใ้จเราไดส้ัมผสัธรรมะ ถา้สัมผสัธรรมะตามความ
เป็นจริง ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ถา้สมควรแก่ธรรม ใจเราจะเป็นธรรม ถา้ผูใ้ดปฏิบติัไม่
สมควรแก่ธรรม ปฏิบติัดว้ยการคาด การหมาย การดน้ การเดา  

การปฏิบติัดว้ยการคาด การหมาย การดน้ การเดานั้นเราปรารถนาธรรมะ เห็นไหม สัจ
ธรรมๆ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เวลาเกิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ เวลาออกแสวงหาน่ี
แสวงหาทุกขย์ากขนาดไหน ขณะท่ีธรรมะยงัไม่มีทุกคนทุกขย์ากไปหมด ทั้งๆ ท่ีมีศาสดา มีคนท่ี
ปฏิบติั ปฏิญาณตนว่าเป็นพระอรหนัต์ เป็นผูท่ี้เผยแผธ่รรมะ เผยแผธ่รรมะน้ีเป็นประเพณี
วฒันธรรมความเช่ือของเขา แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แสวงหากบัเขา มนัไม่มีการเกิด
สัจธรรมความจริงข้ึนมา  

เวลาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้
ธรรมข้ึนมา นั้นธรรมแท้ๆ  เกิดข้ึนมาในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เสวยวิมุตติสุขนะ 
เสวยวิมุตติสุข เวลาเสวยวิมุตติสุข เวลาจะไปเทศน์ปัญจวคัคีย ์ เห็นไหม ส่ิงท่ีไปเทศน์ปัญจวคัคีย ์
น่ีเผยแผธ่รรมๆ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เผยแผธ่รรมข้ึนมา น่ีส่ิงน้ีมนัจะมีโอกาสไง 
ถา้มีโอกาสข้ึนมา ในปัจจุบนัน้ีเวลาองค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บอกก่ึงพุทธกาลศาสนาจะ
เจริญอีกหนหน่ึง การเจริญในพุทธศาสนาคือการเจริญในภาคปฏิบติั  

ค าว่า “ภาคปฏิบติั” เห็นไหม เวลาคนศึกษา น่ีศึกษาการท าครัวมา ทุกคนมีวิชาความรู้ ซ้ือ
หนงัสือท าครัวมาศึกษากนั แต่ใครท าครัวยงัไม่เป็นข้ึนมามนัก็ยงัไม่มีอาหารการกินข้ึนมา เวลาเรา
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ท าครัวเป็นของเราข้ึนมา เรามีภาชนะต่างๆ ท่ีจะท าครัวของเรา มีวตัถุดิบต่างๆ ท่ีจะท าครัวของเรา 
มนัจะมีอาหารการกินออกมาเป็นอาหารการกินเพื่อด ารงชีวิต แต่ถา้ในครัวของเรามนัมีแต่เคร่ือง
ท าครัว แต่ไม่มีอาหารท าครัวข้ึนมา ส่ิงนั้นยงัไม่มี  

แลว้ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ส่ิงท่ีเป็นสัจธรรมๆ ข้ึนมามนัเป็น
ประโยชน์กบัชาวโลก แลว้เราเกิดมาเป็นชาวพุทธพบพุทธศาสนา เรามีศรัทธาความเช่ือของเรา เรา
จะประพฤติปฏิบติัของเรา ปฏิบติัสัจธรรมๆ ถา้ธรรมเกิดข้ึนมาตามความเป็นจริงนะ เราจะมี
ความสุข 

ความสุข เห็นไหม ความสุขท่ีเราแสวงหากนัอยูน้ี่ เราแสวงหาทางโลกๆ ค าว่า  
“ทางโลก” เราแสวงหามาเพื่อการด ารงชีวิต เพื่อความมัน่คงในชีวิตของเรา เราเกิดมาทุกคน
ปรารถนาความสุข แลว้เราก็ว่าส่ิงน้ีมาเทียมหนา้เทียมตาสังคม สังคมเขาเกิดมาเขาตอ้งมีสถานะ
ของเขา เขามีสถานะทางสังคมของเขา เขาจะมีขา้วของเงินทองของเขา เพื่อความมัน่คงของเขา เรา
ก็ตอ้งมีของเราเหมือนกนั ถา้เรามีเหมือนกนั เราท าหนา้ท่ีการงานของเรา เราก็มีส่ิงท่ีเล้ียงชีพ ค าว่า 
“เล้ียงชีพ” เห็นไหม ถา้จิตใจเราเป็นธรรม จิตใจเราเป็นธรรม เราจะไม่เดือดร้อนจนเลยโลกเขาไป 
แต่ถา้คนท่ีจิตใจเขาเดือดร้อนข้ึนมา เขาจะมีมากนอ้ยขนาดไหนเขาก็แสวงหาของเขา เพราะเขายงั
ไม่พอของเขา  

น่ีมนัจะเทียมหนา้เทียมตาสังคม เขาพยายามแสวงหาของเขาดว้ยความทุกขค์วามร้อนของ
เขา ส่ิงนั้นเป็นความทุกขค์วามร้อนของเขา น่ีคือสมบติัทางโลกท่ีเราตอ้งแสวงหากนั เราเกิดมา
ทางโลกเราตอ้งมีหนา้ท่ีการงานของเรา แต่เรามาบวชเป็นพระ เราก็มีหนา้ท่ีการงานของพระ
เหมือนกนั หนา้ท่ีการงานของพระ ในเม่ือเราเกิดเป็นสงฆ ์ดูสิ คนเกิดมา นกมนัยงัมีรวง มีรังของ
มนั พระก็ตอ้งมีท่ีอยู่อาศยัเหมือนกนั ตอ้งมีขอ้วตัรปฏิบติัเหมือนกนั จะว่าบวชเป็นพระข้ึนมาแลว้
จะไม่ตอ้งท าหนา้ท่ีการงานอยา่งไรเลย จะมีแต่ความสุขความสมความปรารถนา...มนัไม่สมความ
ปรารถนาหรอก 

พอเวลาบวชข้ึนมาเราโกนหวั เราห่มผา้เหลืองต่างๆ เราโกนมา น่ีอุปัชฌายย์กเขา้หมู่มา เรา
เป็นสงฆ์ๆ  เราบวชท่ีร่างกาย บวชเป็นสมมุติสงฆ ์ แต่หวัใจของเรา เราตอ้งมาฝึกหดั เราตอ้งมา
ประพฤติปฏิบติัของเราข้ึนมา ถา้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาเราถึงจะมีคุณธรรมในหวัใจของเรา เห็น
ไหม ถา้เรามีคุณธรรมในหวัใจ น่ีมนัก็มีหนา้ท่ีการงานเหมือนกนั ถา้เราเป็นฆราวาสเราก็บอกเรามี
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หนา้ท่ีการงาน เราตอ้งท ามาหากินของเรา เราตอ้งหาทรัพยส์มบติัของเราเพื่อจะเล้ียงชีพของเรา เรา
จะมีเวลาท่ีไหนประพฤติปฏิบติั 

การประพฤติปฏิบติั มนัก็ปฏิบติัในชีวิตประจ าวนัเรานัน่ล่ะ ค าว่า “ประจ าวนั” เพราะเรามี
ลมหายใจเขา้ออก เห็นไหม เรามีสติความรับรู้ ถา้เรามีสติปัญญา ส่ิงท่ีเรารักษาใจของเรา นัน่คือ
นกัปฏิบติัธรรม ถา้ค าว่าปฏิบติัธรรมคือว่ามนัมีน ้าเยน็คอยลูบใจอยู ่น ้ าเยน็คอยปลอบใหห้วัใจน้ีได้
ชุ่มช่ืนอยู ่ไม่ทุกขร้์อนจนเกินไปนกั แต่ถา้เราห่างเหินข้ึนมา เราก็ท  าหนา้ท่ีการงานเหมือนกนั เราก็
ใชค้วามรู้สึกนึกคิดเหมือนกนั แต่ความรู้สึกนึกคิดน้ีมนัเป็นดว้ยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนั
มีแต่ความเร่าร้อน จิตใจน่ีท างานดว้ยความเร่าร้อนไง  

แต่ถา้มีน ้าเยน็คอยลูบ เห็นไหม เรามีสติปัญญารู้ทนัความรู้สึกนึกคิดเรา อืม! เราเกิดเป็นคน
เนาะ เกิดเป็นคนล าบากอยา่งน้ีเนาะ มนัตอ้งมีหนา้ท่ีการงาน เพราะคนเราตอ้งมีอยูมี่กินไง ถา้มีอยู่
มีกิน ถา้ไม่ท างานมนัจะเอาท่ีไหนมาอยูม่ากินล่ะ มนัก็ตอ้งท าหนา้ท่ีการงานของเราเป็นธรรมดา 
ถา้ธรรมดา ถา้มนัมีส่ิงใดขาดตกบกพร่อง อืม! ก็เวรกรรมของเราเป็นแบบน้ี แต่ถา้เรามีส่ิงใด
ประสบความส าเร็จ อืม! ก็เราท าบุญกุศลของเรามา เห็นไหม มนัมีสติปัญญาข้ึนมา มนัมีน ้าเยน็
คอยลูบคล าหวัใจของเรา ไม่ใหห้วัใจมนัเร่าร้อนเกินไปนกั 

น่ีบวชเป็นพระมา พระก็ตอ้งมีหนา้ท่ีการงานของพระ หนา้ท่ีการงานของพระคือว่าอยูเ่ป็น
กลุ่มชน เป็นสงฆข้ึ์นมา สังฆะ ในเม่ือมีการอยูก่นัเป็นหมู่คณะ มนัก็มีขอ้วตัรปฏิบติัข้ึนมาใหเ้ป็น
ความเสมอภาคต่อกนั แลว้เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เห็นไหม น่ีผูบ้วชใหม่ๆ บวชใหม่ก็มีครูบา
อาจารยค์อยช้ีน า คอยช้ีแนะ ถา้เราประพฤติปฏิบติัใหม่ การประพฤติปฏิบติัใหม่เพื่อใหจิ้ตใจเรา
เป็นธรรมทายาท ใหจิ้ตใจเรามีคุณธรรมในหวัใจ ถา้มีคุณธรรมในหวัใจ เราปฏิบติัอยา่งไร  

การปฏิบติัของเรา เห็นไหม น่ีถา้เรามีครูบาอาจารย ์ ครูบาอาจารยท่ี์ดี ครูบาอาจารยท่ี์เป็น
ธรรม ท่านจะสอนเราตั้งแต่พื้นๆ พื้นๆ คือทั้งกิริยามรรยาท ทั้งการอยู ่ การกิน การต่างๆ การ
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา วดัทัว่ไป ถา้มีวดับา้นเขาก็มีการศึกษา บวชมาแลว้ก็ตอ้งมีการศึกษา ศึกษาก็
ศึกษาเร่ืองปริยติั ศึกษาเร่ืองธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ ศึกษามา ทดสอบข้ึนมา
เป็นนกัธรรมโท นกัธรรมตรี นกัธรรมเอกข้ึนมา ก็เป็นวุฒิของเราข้ึนมา เป็นวุฒิว่าเรามีความรู้  

แต่ถา้เราเป็นพระป่า พระป่าอยูก่บัครูบาอาจารย ์ น่ีครูบาอาจารยก์็มีขอ้วตัรปฏิบติั
เหมือนกนั แต่ขอ้วตัรปฏิบติัน้ีเพื่อฝึกสติปัญญาของเรา ฝึกสติ ถา้เราท าขอ้วตัรของเราดว้ยความมี
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สติสัมปชญัญะ ส่ิงต่างๆ ท าข้ึนมาแลว้มนัก็ดูสวยงาม ความสวยงามก็เป็นสมณสารูป เห็นไหม 
แลว้เวลาเรามีความรู้สึกนึกคิดข้ึนมาท่ีอยูใ่นหวัใจ ท่ีมนัดิ้นรนต่างๆ ถา้เรามีสติปัญญาเราก็ท  าขอ้
วตัรจากภายใน ถา้ขอ้วตัรจากภายใน เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนัก็จะเป็นคุณสมบติัของเรา ถา้เรา
ปฏิบติัตามความจริงไง  

เพราะเวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอก เห็นไหม ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ การศึกษา
เป็นเร่ืองของภาคปริยติั แลว้เวลาเราเป็นพระป่าเราบอกเราไม่มีการศึกษาๆ ไม่สอบทางวิชาการ 
เราจะไม่มีนกัธรรมตรี นกัธรรมโท นกัธรรมเอก...นกัธรรมตรี นกัธรรมโท นกัธรรมเอกเขาศึกษา
มา ศึกษามาก็ไวท้างวิชาการ ทางโลกเขา้ใจ น่ีนวโกวาทก็ท่องได ้ ในวินยัมุขต่างๆ ส่ิงต่างๆ เราก็
ศึกษาของเราได ้ ศึกษาข้ึนมา ศึกษามาเพื่อเป็น...น่ีธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ศึกษามาเพื่อเป็นความรู้ของเรา  

ทีน้ีเวลาเราเป็นพระป่า พระป่าเวลาอยูก่บัครูบาอาจารยข์องเรามา ครูบาอาจารย ์ น่ีการ
ด ารงชีวิตท่ีศึกษานกัธรรมตรี นกัธรรมโท นกัธรรมเอกข้ึนมาก็ศึกษาชีวิตของพระน่ีแหละ ศึกษา
มาเร่ืองบริขาร เร่ืองส่ิงท่ีเราตอ้งท า ตอ้งใช ้เร่ืองผา้ เร่ืองผอ่น เร่ืองความเป็นไป เร่ืองอาบติั เร่ืองท า
อะไรผดิ ท าอะไรไม่ผดิ ทีน้ีพอเราเป็นพระป่า พระป่าเวลาด ารงชีวิตน้ีมนัก็เป็นพระจริงๆ อยูแ่ลว้ 
พอบวชมาเป็นสมมุติสงฆ ์น่ีเป็นพระจริงๆ แลว้ เป็นพระจริงๆ มีครูบาอาจารยข์องเราก็คอยฝึกหดั 
คอยฝึกหดั ก็อยูก่็กินน่ีแหละ ก็ฝึกหดัจริงๆ น่ีแหละ เห็นไหม น่ีปริยติั ปฏิบติั 

ปฏิบติั ถา้เราท าจริงข้ึนมาจิตใจของเราจะร่มเยน็เป็นสุข ถา้เราท าไม่จริงข้ึนมาเราลงัเล
สงสัย แต่ถา้เราศึกษาแลว้เรามีวิชาการ เรารู้แลว้เราก็ตอ้งไม่สงสัยสิ เราท าของเรา น่ีวตัรท่ีเขาศึกษา
มา นกัธรรมตรี นกัธรรมโท นกัธรรมเอก นกัธรรมเอกแลว้เขารู้ถึงการด ารงชีวิต เขารู้ถึงอะไรเป็น
อาบติั ไม่เป็นอาบติั อะไรเป็นของสงฆ ์ ไม่เป็นของสงฆ ์ รู้หมดแลว้มนัก็เขา้ใจหมดสิ แต่เวลาท า
ข้ึนมาแลว้มนัก็มีกิเลสไง พอกิเลสมนัก็ท  าใหส้งสัย กิเลสก็ท  าใหว้ิตกกงัวล น่ีมนัถูกหรือผดิ  

แต่ถา้เป็นพระป่า พระป่าน่ีการด ารงชีวิต ส่ิงน้ีครูบาอาจารยท่์านท าของท่านมา แลว้เรา
ฝึกหดักนัมา เราท าของเราข้ึนมา ส่ิงใดเป็นของสงฆ ์ ส่ิงใดไม่เป็นของสงฆ ์ น่ีมนัอยูใ่นสังคมของ
สงฆ ์พระป่าเขาจะถึงกนั เขาเรียกเขา้หมู่ๆ ถา้มนัเขา้หมู่กนัได ้หมู่เขาตรวจสอบกนั เห็นไหม การ
ตรวจสอบกนัอยา่งน้ีมนัเป็นความจริงอยูแ่ลว้ ถา้เป็นความจริงอยูแ่ลว้ น่ีเราท าสังฆกรรม เราท า
อุโบสถ เราท าต่างๆ น่ีเราถึงสวดปาฏิโมกข ์มนัก็เชค็กนัอยูว่่าเป็นความจริง ความผดิ ความถกู มนั
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ก็รู้ของมนัดว้ยขอ้วตัรปฏิบติั แต่เวลาขอ้วตัรปฏิบติั เห็นไหม ขอ้วตัรปฏิบติัท าสังฆกรรม ท าสังฆ
กรรมกถ็ูกตอ้ง น่ีเราปฏิบติั 

เขาศึกษามาศึกษามาเพื่อความเขา้ใจ เพื่อปฏิบติั เราเป็นพระป่าๆ ก็ปฏิบติัข้ึนมาจาก
ขอ้เทจ็จริงเลย น่ีความเป็นอยูข่องเรา ขอ้เทจ็จริง แลว้เราปฏิบติัเขา้ไป พอขอ้เทจ็จริงแลว้เราจะ
ปฏิบติั เราจะท าสติ เราจะท าสมาธิ เราจะท าปัญญาใหเ้กิดข้ึนมา เวลาท าปัญญาใหเ้กิดข้ึนมา เห็น
ไหม น่ีครูบาอาจารยท่์านปฏิบติัข้ึนมาท่านไม่มีภมิูธรรม ถา้ท่านไม่มีคุณธรรมในหวัใจท่านจะเอา
อะไรมาสอนเรา 

ถา้ท าสมาธิ อะไรเป็นสมาธิ เวลามีสติปัญญา สติปัญญาจะสร้างตวัตนข้ึนมา จะสร้าง
คุณธรรมข้ึนมา จะสร้างศาสนทายาทข้ึนมา จะสร้างผูท่ี้มีคุณธรรมในหวัใจเพื่อจะส่ือสารธรรมะ
ต่อไป เพื่อจะส่งต่อๆ ไปเป็นศาสนทายาทเพื่อดูแลศาสนา เพื่อเป็นท่ีพึ่งของชาวโลกเขา ถา้เป็นท่ี
พึ่งของชาวโลกเขา เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เห็นไหม เราจะปฏิบติั ถา้มีครูบาอาจารยท่ี์เป็น
ความจริงท่านก็สอนตามแนวทางท่ีท่านปฏิบติัมา ท่านปฏิบติัมา ใครถนดัทางไหนก็จะสอนลูก
ศิษยไ์ปตามทางนั้น  

ฉะนั้น เวลาผูท่ี้บวชใหม่ ผูท่ี้ธุดงคม์าไปเจอครูบาอาจารย ์ถา้เราจะขอนิสัย ใหอ้ยูก่นั ๗ วนั
ก่อน ถา้นิสัยเขา้กนัไดเ้ราถึงขอนิสัย ถา้ ๗ วนัแลว้เราเขา้กนัไม่ไดเ้ราก็เก็บบริขารของเราไป ไปหา
ครูบาอาจารยท่ี์ถูกจริตกบัเรา ท่ีถูกกบัค าสอนท่ีสอนเราใหเ้ราเขา้ใจของเราได ้ เราปฏิบติัแลว้จะ
ไดผ้ลจริง 

เวลาปฏิบติัข้ึนมาเราบอกเราอยากปฏิบติั ปฏิบติัแลว้ส่ิงใดจะเป็นความจริงข้ึนมา เป็นความ
จริงข้ึนมา ถา้เป็นความจริงข้ึนมา เราปฏิบติั ทุกคนมีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ตอ้งการมรรค
ตอ้งการผล อยากมีมรรคมีผลในหวัใจ แต่ถา้อยากมีมรรคมีผลในหวัใจ น่ีถา้เราปฏิบติัของเราดว้ย
ความจริงจงัของเรา ถา้มีอ  านาจวาสนา ถา้มีครูบาอาจารยช้ี์น า เราจะปฏิบติัของเราข้ึนมาได ้ แต่ถา้
เวลาปฏิบติัข้ึนมาแลว้ ปฏิบติัข้ึนมาแลว้มนัไม่มีมรรคมีผลข้ึนมา มนัไม่เป็นความสงบร่มเยน็ในใจ
ของเรา เราก็มีความเร่าร้อนของเรา เราก็จะแสวงหาของเรา แสวงหาของเรา  

แสวงหาของเรา ปฏิบติัไปแลว้มนัอาจจะไม่เช่ือเลยยงัไดน้ะ ปฏิบติัไปแลว้อาจจะไม่เช่ือ
เลยว่ามนัจะมีจริงหรือเปล่า เพราะเราท าขนาดน้ีแลว้มนัไม่ไดไ้ง แต่ถา้มีครูบาอาจารยท่ี์ท่านเป็น
จริง ท่านช้ีน าของท่าน เป็นความจริงของท่านนะ ถา้มีครูบาอาจารยท่ี์ท าตามความเป็นจริงนะ แต่น้ี
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เวลาปฏิบติัไปถา้มนัไม่มีหลกัมีเกณฑ ์เห็นไหม เวลาเขาปฏิบติักนัน่ีเขามีคนสอนนะ สอนว่าถา้เรา
จะปฏิบติั ถา้เราไม่ก าหนดเขา้มาจากภายในมนัจะเป็นเร่ืองโลกๆ ถา้เป็นภายในข้ึนมา ภายในมนั
คือร่างกายไง 

น่ีถา้เร่ิมตน้เขาบอกว่าใหด่ื้มน ้าเขา้ไป ความเยน็เขา้ไปถึงจุดท่ีไหนแลว้ใหก้ าหนดรู้ท่ีนัน่ 
ถา้รู้ท่ีนัน่ข้ึนมา ความรู้มนัจะเกิดข้ึน เขาบอกว่าความรู้ถา้มนัเกิดข้ึน มนับ่มเพาะของมนั มนัจะเป็น
นิพพานของมนั มนัจะมีมรรคมีผลข้ึนมา น่ีเขาบอกเป็นภายในนะ แลว้ในปัจจุบนัน้ีเขาบอกให้
ก าหนดลมหายใจ ถา้ก าหนดลมหายใจ ลมหายใจถึงท่ีสุดท่ีไหน สุดท่ีความรู้นั้น เอาความรู้นั้น ดูท่ี
ความรู้นั้น ถา้ความรู้นั้น ความรู้นั้นมนัจะเกิดเป็นมรรคเป็นผลข้ึนมาเพราะมนัเป็นภายใน 

ค าว่าเป็นภายในกบัภายนอกไง น่ีเวลาค าวา่เป็นภายในกบัภายนอกนะ เร่ืองโลกนอก เร่ือง
ใน ถา้โลกนอกก็เร่ืองสังคมโลกเราน่ีเขาเรียกขา้งนอก แต่เวลาขา้งในก็เป็นความรู้สึกนึกคิดของเรา 
ถา้เป็นความรู้สึกนึกคิดจากภายใน น้ีเป็นความรู้สึก 

เขาบอกว่าถา้ด่ืมน ้าเขา้ไป ถา้ก าหนดถึงผูรู้้นั้นจะเป็นภายใน 

ถา้เป็นภายในมนัก็เร่ืองโลกทั้งนั้น มนัจะเป็นภายนอก ภายในมาจากไหน มนัก็เป็น
ความรู้สึกนึกคิด มนัจะมีในมีนอกมาจากไหนล่ะ ถา้ท าอยา่งน้ีมนัก็เหมือนกบัเรา ในปัจจุบนัน้ีถา้
พระ ถา้พระเราห่มผา้กลบัซะ เอากุสิ เอาเร่ืองกระดูกไวข้า้งนอก เอาอนุวาตไวข้า้งใน  

อา้ว! ก็เอาจากภายนอกเขา้มาภายในมนัก็เป็นภายใน ถา้เป็นฆราวาส ฆราวาสก็นุ่งผา้นุ่งห่ม
กลบัขา้งซะ เส้ือก็ใส่กลบักนั เอาขา้งนอกไวข้า้งใน เอาขา้งในไวข้า้งนอก มนัก็กลบั มนัก็เป็นขา้ง
ใน แลว้มนัเป็นไหมล่ะ? มนัไม่เป็น มนัไม่เป็นเพราะอะไร เพราะเร่ืองน้ีเป็นการด ารงชีวิต มนัเป็น
เร่ืองของโลก 

ค าว่า “ขา้งนอก ขา้งใน” เราบอกว่าถา้เป็นเร่ืองขา้งนอกเป็นเร่ืองโลก ถา้เป็นเร่ืองขา้งใน 
ส่ิงท่ีเป็นขา้งใน ถา้เร่ืองในแลว้มนัจะเป็นมรรคเป็นผล ถา้เป็นมรรคผล น่ีความรู้สึกนึกคิด น่ีมนั
ธรรมผบีอก 

ธรรมผบีอก หมอผมีนับอกกนัไปตามโลกๆ เขาไป ตามโลกๆ ก็เป็นจินตนาการกนัไปไง
ว่าเป็นนอก เป็นใน อะไรเป็นนอก เป็นใน ความรู้สึกนึกคิดเป็นนอกหรือเป็นใน ถา้เราคิดน่ีมนัก็
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เป็นนอกทั้งนั้นแหละ ถา้จิตมนัเป็นนอกมนัจะเอาในมาจากไหน แต่เวลาเขาบอก น่ีเป็นนอก วตัถุ
ขา้งนอกเป็นเร่ืองขา้งนอก ถา้เร่ืองขา้งในคือเร่ืองในความรู้สึกเรา...ความรู้สึกมนัก็เป็นนอก  

ครูบาอาจารยท่ี์ท่านเป็นจริงนะ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านบอกใหท้  าความสงบของใจ
เขา้มาก่อน ถา้ใจมนัสงบ สงบอยา่งไรล่ะ? มนัตอ้งมีค าบริกรรม ถา้เรามีค าบริกรรมของเรานะ พุท
โธ พุทโธ พุทโธถา้จิตมนัสงบเขา้มา ถา้มนัจะมีความสงบนะ ถา้มนัสงบเขา้มา  

๑. ความสงบนั้นมนัตอ้งมีความสุข มีความสุขในใจ  

๒. ความสงบนั้นมนัตอ้งมีหลกัมีเกณฑ ์มนัตอ้งมีก าลงัของมนั  

ความสงบนั้นมนัจะไม่ส่ือสัญญาออกไปรับรู้ภายนอก 

ความสงบนั้นมนัจะมีจิตรู้ว่าจิตสงบ 

ถา้มนัรู้ว่าจิตสงบ เห็นไหม น่ีจิตเห็นจิต ถา้เวลามนัมีความสงบร่มเยน็ข้ึนมามนัจะเกิดเป็น
สัมมาสมาธิ ถา้เป็นสัมมาสมาธิ ถา้จิตสงบเขา้มาก่อน ถา้มนัเขา้ไป มนัเขา้ไป ค าว่า “ภายใน 
ภายนอก” ความรู้สึกนึกคิดบอกว่าถา้มนัก าหนดเขา้ไป ด่ืมน ้าเขา้ไป ก าหนดความรู้สึกเขา้ไปถึงผูรู้้ 
แลว้ผูรู้้น่ีมนัจะบ่มเพาะ ผูรู้้มนัจะฟักตวัข้ึนมาจนมนัจะเป็นมรรคเป็นผล  

มนัจะเป็นมรรคเป็นผลไปท่ีไหน มนัก็ขา้งนอกทั้งนอกทั้งนั้นแหละเพราะจิตมนัยงัไม่สงบ 
แมแ้ต่ความสงบร่มเยน็มนัยงัไม่รู้จกัว่าอะไรสงบหรือไม่สงบ เพียงแต่ความคิดว่าเป็นใน ผูส้อนคิด
ว่าเป็นภายใน นัน่ก็คือเป็นภายใน ถา้คิดว่าเป็นภายนอกมนัก็เป็นภายนอก ก็เหมือนเส้ือผา้ ถา้เรา
กลบัขา้งซะ กลบัดา้นซะ พลิกเอาดา้นนอกเขา้ดา้นใน เอาดา้นในออกดา้นนอก น่ีก็เป็นนอก เป็น
ในแลว้หรือ 

น่ีความรู้สึกนึกคิดของเขา น่ีผบีอก ถา้ธรรมผบีอกอยา่งนั้นมนัก็เป็นธรรมผบีอก เห็นไหม 

แต่ถา้เป็นความจริงล่ะ คนเราเกิดมามนัมีถ่ินเกิดนะ มีพ่อ มีแม่ ถา้เรามีถ่ินเกิด มีพ่อ มีแม่ 
คนเราถา้มีถ่ินเกิด มีพ่อ มีแม่ มีผูใ้หญ่บา้น มีก านนั ถา้เซ็นรับทราบรับรู้ เราจะออกบตัรประชาชน 
น่ีถา้เราออกบตัรประชาชนได ้ คนท่ีออกบตัรประชาชนใหก้บัลูกบา้น เขาเองก็ตอ้งออกบตัร
ประชาชน แมแ้ต่เจา้หนา้ท่ีออกบตัรประชาชนเขาก็ตอ้งมีบตัรประชาชน แต่ถา้เป็นคนต่างถ่ินล่ะ 
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คนต่างถ่ินเขาเป็นคนต่างดา้ว เขาจะออกบตัรประชาชนไดไ้หม? ไม่ได ้ เขาจะออกบตัรประชาชน
เขาตอ้งไดบ้ตัรต่างดา้วของเขา  

อนัน้ีก็เหมือนกนั ถา้จิตของเรา จิตของเราถา้มนัไม่สงบเขา้มา มนัไม่สงบเขา้มา ถา้มนัสงบ
เขา้มา ถ่ินก าเนิดมนัมี มนัตอ้งมีจิตของมนั ถา้มีจิตของมนันะ ถา้มีจิต ถา้จิตเราสงบเขา้มา จิตเรา
สงบเขา้มา น่ีเรามีบตัรประชาชนของเรา ถา้เรามีบตัรประชาชนของเรา เราจะท าส่ิงใดมนัก็จะเกิด
เป็นกรรมสิทธ์ิ เกิดสิทธิถูกตอ้งตามกฎหมาย แต่ถา้เราไม่มีบตัรประชาชนนะ เราไม่มีบตัร
ประชาชน เราจะไปท านิติกรรมอะไรข้ึนมา มนัไม่มีนิติกรรมอะไรข้ึนมาหรอก  

น่ีก็เหมือนกนั น่ีบอกเราด่ืมน ้าเขา้ไป เราก าหนดลมหายใจเขา้ไป ถึงท่ีสุดแห่งผูรู้้ แลว้มนัมี
อะไรต่อไปล่ะ มนัจะเกิดมรรคเกิดผลข้ึนมาไดอ้ยา่งใด แต่เขาบอกถา้เขา้ไปถึงผูรู้้ แลว้อยูก่บัผูรู้้นั้น
มนัจะเป็นภายใน ถา้เป็นภายในแลว้ น่ีอยูก่บัผูรู้้นั้น ผูรู้้นั้นจะเกิด 

ส่ิงท่ีพดูมาอยา่งน้ีเพราะมนัไม่มีเหตุมีผล มนัเป็นธรรมผบีอก ถา้ธรรมผบีอก ส่ิงท่ีธรรมผี
บอก แลว้เวลาพดูไปนะ พดูธรรมะ ธรรมะของใคร เห็นไหม ดูสิ เวลาเราปฏิบติั ปริยติั ปฏิบติั 
ปฏิเวธ เวลาเราจะปฏิบติั เราเรียนปริยติัมา ถา้เรียนปริยติัมา ส่ิงท่ีเราเขา้ใจของเราได ้ เราก็เอาส่ิงท่ี
เป็นปริยติัออกมาส่ือกนั แต่น้ีในวงกรรมฐาน ในวงพระป่าเรา เราไปอยูก่บัครูบาอาจารยอ์งคใ์ดก็
แลว้แต่ ครูบาอาจารยท่์านสอนของท่าน ท่านมีหลกัมีเกณฑข์องท่าน ท่านมีหลกัมีเกณฑข์องท่าน
เพราะท่านมีการประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริงของท่าน 

แต่เราเวลาไป เราประพฤติปฏิบติัไม่มีหลกัมีเกณฑข์องเรา แต่เราอาศยัไง อาศยัธรรมผี
บอกไง ธรรมผบีอก เห็นไหม เราพุทโธ พทุโธ น่ีเราพุทโธเขา้ไปถึงผูรู้้ ผูรู้้นะ ผูรู้้มนัคืออะไรล่ะ? 
ผูรู้้มนัก็คือสัมมาสมาธิ ผูรู้้มนัก็คือจิต ถา้ผูรู้้มนัคือจิต น่ีผูรู้้ 

๑. มีความสุข ความสงบ  

๒. มนัมีหลกัมีเกณฑข์องมนั 

๓. มนัไม่ส่ืออารมณ์  

๔. ในเม่ือจิตมนัรู้ว่าจิตเราสงบ จิตเราหยดุน่ิง มนัมีความหยดุน่ิง มนัมีก าลงัของมนั 
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แต่ในปัจจุบนัน้ีเวลาเราก าหนด เวลาเราฝึกหดักนั จิตของเรามนัไม่เขา้สู่สัมมาสมาธิ พอไม่
เขา้สู่สัมมาสมาธิ เราท าพุทโธ พุทโธ หรือใชปั้ญญาอบรมสมาธิ พอจิตมนัสงบระงบัเขา้มา จิตมนั
สงบระงบัเขา้มา แต่มนัไม่เป็นเอกคัคตารมณ์ มนัไม่เป็นเอกเทศ พอไม่เป็นเอกเทศ มนัมีส่ือ
อารมณ์ ในเม่ือจิตมนัไม่สงบระงบั มนัส่ืออารมณ์ออกไปมนัก็ออกรู้ใช่ไหม 

เวลาท่ีจิตเราสงบเขา้มา แลว้เราออกรู้ส่ิงต่างๆ น่ีเราออกรู้ เราออกรู้ของเรา ถา้ออกรู้ของเรา 
ท่ีมนัออกรู้มนัจะท างานตามความเป็นจริงของมนั ถา้ท าตามความจริงของมนั แต่เราท าไปแลว้
ท าไมมนัถึงไม่ไดป้ระโยชน์ล่ะ 

เวลาเราออกวิปัสสนา เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม แลว้จบัตอ้งได ้จบัตอ้งไดเ้รา
ก็ใชปั้ญญาของเรา พอใชปั้ญญาของเรา ใชปั้ญญาไปแลว้ท าไมมนัถึงไม่ไดผ้ล ไม่ไดผ้ลล่ะ? น่ีไง
มนัไม่ไดผ้ลเพราะจิตมนัไม่มีก าลงัพอ ถา้จิตมีก าลงัพอนะ เราพุทโธก็ได ้ ปัญญาอบรมสมาธิก็ได ้
ถา้ปัญญาอบรมสมาธิจนจิตสงบเขา้มา จิตสงบน่ี 

๑. มีความสุข 

๒. มีก าลงั 

๓. จิตรู้ว่าจิตสงบ มีจิตเห็นจิตว่าสงบ 

ถา้มีจิตเห็นจิตว่าสงบ เห็นไหม ส่ิงท่ีมีจิตเห็นจิตว่าสงบ น่ีไงเวลาหลวงปู่ ดูลยท่์านบอก 
“จิตส่งออกทั้งหมดเป็นสมุทยั ผลของมนัคือทุกข”์ จิตส่งออกก็ภายในน่ีแหละมนัส่งออก มนัมี
ความรู้สึกนึกคิดของมนั แต่ถา้ธรรมผบีอก บอกว่าใหเ้ขา้ไปสู่ภายใน ใหเ้ขา้ไปสู่ภายในแลว้ส่ิงท่ี
เป็นภายในมนัจะบ่มเพาะของมนั มนัจะมีมรรคมีผลของมนั 

แต่ถา้มนัเป็นความจริงนะ พอจิตเราใชปั้ญญาอบรมสมาธิ ถา้ปัญญาอบรมสมาธิจิตมนัสงบ
เขา้ไป จิตเห็นจิต รับรู้ว่ามีจิต จิตเห็นจิตว่าสงบ ถา้มีจิตเห็นจิตมนัจะเป็นมรรค ส่ิงท่ีเป็นมรรค ผล
ของมรรคคือนิโรธ น่ีมนัเป็นอริยสัจ มนัเป็นสัจจะความจริง มนัมีการกระท าของมนัข้ึนมา 

ไม่ใช่ว่าเราจะเขา้ไปอยูเ่ฉยๆ “ผูรู้้เป็นนิพพาน ผูรู้้เป็นนิพพาน ผูรู้้มนัจะบ่มเพาะของมนั” น่ี
มนัธรรมผบีอกไง มนัจะเป็นนิพพานไปไหน มนัจะเป็นนิพพานไปไม่ได ้ เพราะมนัไม่ใช่มรรค 
ไม่ใช่ผล มนัไม่ใช่อริยสัจ มนัไม่มีคุณธรรมในการประพฤติปฏิบติัเลย มนัเป็นพระป่ามาได้
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อยา่งไร มนัจะมีหลกัมีเกณฑข้ึ์นมาจากไหน? มนัไม่มีหลกัมีเกณฑข้ึ์นมา เพราะส่ิงน้ีเป็นธรรมผี
บอก ผบีอกเพราะอะไร 

ผบีอก เห็นไหม ดูสิ เวลาเราก าหนดพุทโธ พุทโธ หรือเราฝึกหดัใชปั้ญญาของเรา เวลามนั
สงบระงบัเขา้มา มนัสงบเขา้ไปสู่ท่ีไหน? สงบเขา้ไปสู่ผูรู้้ ผูรู้้มีอะไร? ผูรู้้มีอวิชชา ผูรู้้ไง ค  าว่า “ผูรู้้” 
เพราะอะไร ผูรู้้เพราะเราท าเขา้ไป แต่มนัไม่สงบระงบั มนัไม่มีจิตเห็นจิตสงบ จิตมนัไม่มีสติไง จิต
เห็นจิตคือสติปัญญาท่ีมนัรับรู้ได ้ ถา้จิตมีสติปัญญารับรู้ได ้ มนัเป็นสัมมาสมาธิ มนัจะมีก าลงัของ
มนั ถา้มีก าลงัของมนั น่ีภายในตอ้งเป็นแบบน้ี ภายในคือมนัปล่อย รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณมาเป็นอิสระ 

ถา้มนัไม่ปล่อยรูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ น่ีจิต เห็นไหม จิตเป็นพลงังาน แต่มนั
รับรู้รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มนัรับรู้ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ รับรู้ในอะไร? ขนัธ์ ๕ มนัก็รับรู้
ในรูป รส กล่ิน เสียง ส่ิงต่างๆ น้ีมนัเกิดข้ึนมา มนัเกิดข้ึนมาโดยขอ้เทจ็จริงของจิต ถา้ขอ้เทจ็จริง
ของจิตมนัเป็นอยู่อยา่งนั้น แต่เราใชค้วามรู้สึกนึกคิดของเราเอง เพราะเราศึกษามากบัครูบาอาจารย์
ใช่ไหม เราจะท าใจใหม้นัสงบใช่ไหม แต่ในเม่ือเราไม่เคยท าความสงบ เราจะหาส่ิงใดมาเพื่อเป็น
พื้นฐานในวิถีแห่งจิตท่ีตวัเองมีความรู้สึกนึกคิด มนัก็เลยมีธรรมผบีอกมาว่าใหด่ื้มน ้าเขา้ไป ให้
ก าหนดลมหายใจเขา้ไป 

ลมหายใจมนัเป็นอานาปานสติ เราหายใจเขา้ไปสู่ท่ีสุดความรู้ มนัก็หายใจเขา้ หายใจออก 
ถา้เราก าหนดลมหายใจของเรานะ ก าหนดลมหายใจเขา้ ลมหายใจออกก็ตามรู้เขา้ไปถึงท่ีสุดแห่งท่ี
รู้นั้น แลว้ใหอ้ยูต่รงนั้น แลว้รับรู้ตรงนั้นไว ้แลว้มนัจะบ่มเพาะ น่ีธรรมผบีอก 

แต่ถา้ใครท่ีท าอานาปานสติ ก าหนดลมหายใจอยูท่ี่ปลายจมูก ลมเขา้ก็รู้ว่าลมเขา้ ลมออกก็รู้
ว่าลมออก เพราะส่ิงท่ีจิตเกาะลมไว ้ จิตเกาะลมไว ้ ถา้เป็นอานาปานสติ เพราะมีจิตมนัรับรู้ลม ถา้
จิตรับรู้ลม เห็นไหม มนัเหมือนค าบริกรรม เพราะค าบริกรรม ค าบริกรรมจนละเอียดเขา้ๆ ละเอียด
เขา้ ความว่าละเอียด มนัถึงจะปล่อยรูป รส กล่ิน เสียงมาเป็นอิสระ  

ก าหนดลมก็เหมือนกนั ถา้ก าหนดลมนะ ลมเขา้ก็รู้วา่ลมเขา้ ลมออกก็รู้ว่าลมออก เกาะลม
ไว ้จิตน้ีมนัเร็ว จิตน้ีมนัเคล่ือนไหวเร็วนกั ก าหนดลมไว ้ถา้ลมมนัละเอียดนะ เราจะรู้วา่ลมละเอียด 
ถา้ลมมนัละเอียดจนลมไม่มีเลย มนัก็จะรู้ของมนั อยา่งน้ีมนัถึงจะเป็นสัมมาสมาธิ มนัถึงจะเป็น
ภายใน แมแ้ต่ว่ามนัเป็นภายในแลว้ ผูรู้้ไม่ใช่นิพพาน ถา้เราฝึกหดันะ การฝึกหดั ส่ิงท่ีเราประพฤติ
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ปฏิบติักนัอยูน้ี่ ถา้เราจิตสงบแลว้เห็นส่ิงใด รับรู้ส่ิงใด จิตสงบแลว้เราพยายามคน้ควา้ของเรา จบั
ตอ้งส่ิงใด ถา้จบัตอ้งส่ิงใด จิตรู้ว่าจิตสงบ มีจิตรู้ว่าจิตสงบ จิตน้ีไม่ส่ือสัญญาอารมณ์ น่ีเขา้ไปพกั 

ส่ิงท่ีไปพกั พอมนัขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ เวลาอปัปนาสมาธิมาอยูอุ่ปจาระ 
เห็นไหม ส่ือออกไปรับรู้ ถา้มนัส่ือไปรับรู้ของมนั มนัพิจารณาของมนั เพราะมนัไดพ้กั เพราะมนั
ไดเ้ขา้ไปพกัสงบ เพราะมนัไดเ้ขา้ไปพกัสงบแลว้ เห็นไหม น่ีเราช านาญตรงน้ี เราพยายามรักษา
ตรงน้ี ถา้ออกไปวิปัสสนา ออกไปจบักาย ออกไปจบัเวทนา ออกไปจบัจิต ออกไปจบัธรรม แลว้
ใชปั้ญญาของเรา แยกแยะของเรา ถา้แยกแยะของเรามนัจะเป็นวิปัสสนา  

สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน ครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัมา จะแนวทางใดก็
แลว้แต่มนัจะมีสมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน ในสมถะก็มีวิปัสสนา ในวิปัสสนาก็มีสมถะ 
ในวิปัสสนามีสมถะ ในสมถะมีวิปัสสนา เพราะมนัมีสติปัญญา มนัตอ้งใชส้ติปัญญา แมแ้ต่ท า
ความสงบตอ้งใชส้ติเหมือนกนั เพราะท าความสงบ ถา้เราไม่มีสติปัญญา เราจะท าใจของเราให้
สงบระงบัเขา้มาไดอ้ยา่งใด แลว้เวลาใจเราสงบเขา้มามนัเป็นชั้นเป็นตอนเขา้มา เป็นชั้นเป็นตอน
เขา้มา จากหยาบๆ มาสู่ละเอียด แลว้ละเอียดถึงท่ีสุดจนมนัเขา้ไปสู่อปัปนาสมาธิ มนัเขา้ไปพกัของ
มนัได ้เวลามนัออกมาน่ีเราพิจารณาของเรา ออกมาน่ีเราจบัตอ้งส่ิงใดแลว้เราพิจารณา 

ถา้จบัตอ้งส่ิงใดแลว้พิจารณาไม่ได ้ พิจารณาแลว้มนัปล่อย มนัปล่อยขนาดไหน มนัปล่อย
แลว้เราจบัส่ิงใดไม่ได ้ ปล่อยแลว้มนัยงัหาส่ิงใดไม่เจอ ปล่อยแลว้มนัละเอียดเขา้ไป เราจบัไม่ได ้
อนัน้ีมนัเป็นเพราะกิเลส น่ีในเม่ือการประพฤติปฏิบติั เราไม่ใช่ว่าปฏิบติัแลว้เราจะกา้วเดินไปโดย
ส่ิงท่ีเราศึกษามาเป็นปริยติั ศึกษามาเป็นวิชาการ เราจะเดินตามวิชาการน้ีไป ปฏิบติัจนสุด
กระบวนการของมนั แลว้เราจะไดผ้ลๆ กิเลสมนัหลอกทั้งนั้นแหละ  

เราเร่ิมตน้หนา้ท่ีการงาน ชีวิตของเรา เรากอ็ยากประสบความส าเร็จ เราก็อยากจะมีชีวติท่ี
มัน่คง พระท่ีบวชแลว้ก็อยากจะเป็นพระอรหนัต ์ อยากส้ินกิเลสทั้งนั้นแหละ แลว้เวลาปฏิบติัข้ึน
ไป กิเลสมนัปฏิบติัดว้ยการดน้เดา ปฏิบติัดว้ยการคาดหมาย ปฏิบติัดว้ยเป้าหมายของเรา เราก็
ปฏิบติัใหถึ้งท่ีสุดแห่งทุกข์ๆ  เราท าไปกิเลสมนัอาศยัช่องน้ีแหละ แลว้มนัก็หลอกล่อ มนัก็ท  าใหเ้รา
ลม้ลุกคลุกคลาน 

ฉะนั้น เวลาปฏิบติัไปมนัจบัตน้ชนปลายยาก จบัตน้ชนปลายยากเพราะแมแ้ต่ใจเราจะท า
ความสงบมนัก็เป็นนามธรรมท่ีตอ้งมีสติปัญญาพอสมควร มนัถึงจะรักษาใจของเราใหม้ัน่คงได ้
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พอจิตเรามัน่คงได ้ จิตเรามัน่คงเราก็ออกใชปั้ญญาของเรา ออกใชปั้ญญาออกพิจารณาของเรา ถา้
พิจารณาแลว้ ส่ิงใดท่ีพิจารณาแลว้มนัท างานแลว้มนัขาดตกบกพร่อง มนัท างานแลว้มนัไม่
คล่องตวั นัน่แหละคือสมาธิมนัไม่พอแลว้  

น่ีถา้เราพิจารณาของเรานะ ถา้เราจบัแลว้พิจารณาไดเ้ราก็พิจารณาของเรา ถา้เราจบัแลว้ 
พิจารณาแลว้มนัไม่คล่องตวัของมนั เราท างานแลว้มนัไม่สะดวกของมนั ไม่คล่องตวัของมนั เรา
ปล่อยแลว้เรากลบัมาท าความสงบ เรากลบัมาท าความสงบมนัก็ตอ้งใชส้ติปัญญา เพราะถา้จิตมนัน่ี
ระหว่าง เห็นไหม ระหวา่งใชปั้ญญากบัระหว่างท าความสงบมนัละลา้ละลงั ซา้ยก็ไปไม่เป็น ขวาก็
ไปไม่ได ้ตรงกลางก็ยิง่อั้นตูเ้ลย 

ฉะนั้น เราตอ้งมีสติปัญญา ถา้เราจะใชปั้ญญาของเราโดยการวิปัสสนา เราจบัส่ิงใดไดเ้ราก็
วิปัสสนา แต่เวลาเราใชว้ิปัสสนาแลว้มนัปล่อย พอมนัปล่อยแลว้เราก็มีความสุข มนักมี็ความสงบ 
เห็นไหม เพราะมนัเป็นการใชปั้ญญาท่ีช าระลา้ง แต่กิเลสมนัยงัไม่ไดย้บุยอบไป กิเลสมนัยงัไม่ได้
โดนท าลายไป น่ีกิเลสมนัก็พลิกแพลงของมนั ถา้กิเลสมนัพลิกแพลงของมนั เวลาเราจะปฏิบติันะ 
ครูบาอาจารยท่์านผา่นความลม้ลุกคลุกคลานมาก่อน ท่านจะรู้ว่าเวลาท าความสงบของใจข้ึนมา เรา
จะรักษาความสงบของเราใหม้นัมัน่คงข้ึนมา 

กิเลสมนัดิบๆ กิเลสมนัยงัรุนแรง มนัยงัมีอ  านาจ มนัจะคอยท าใหเ้ราลม้ลุกคลุกคลาน 
เพราะกิเลสมนัตอ้งการสิทธิการด ารงอยูใ่นใจของเรา กิเลสคือพญามาร มนัตอ้งการด ารงสิทธิใน
หวัใจของเรา ใหเ้ราเป็นข้ีขา้ เป็นท่ีอยูอ่าศยัของมนัตลอดไป แต่เวลาเราปฏิบติัข้ึนมา เราตั้งใจ
ปฏิบติั พอเราตั้งใจเราก็คาดเราก็หมายของเราเอง แลว้การกระท ามนัไม่มี การด่ืมน ้า การก าหนด
ผูรู้้เขา้ไปถึงท่ีสุด ไอน่ี้มนัเร่ืองโลกๆ มนัเร่ืองความรู้สึกนึกคิด มนัไม่เป็นความจริง  

ความจริง เห็นไหม ดูสิ กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง เราท าความสงบของเราแทบลม้แทบตายมนัยงั
ไม่สงบเลย แลว้ท าความสงบแลว้ กว่ามนัจะไดค้วามเป็นจริงข้ึนมามนัก็ยงัรักษาไวไ้ดย้าก ฉะนั้น 
โลกท่ีเขาปฏิบติักนัเขาปฏิบติัเพื่อความสุขความสบายของเขา เขาปฏิบติัแลว้เขาว่าเขารู้ของเขา ไอ้
นัน่มนัเร่ืองโลกๆ ทั้งนั้นแหละ 

ค าว่า “โลกๆ” คือมนัปฏิบติัเพื่อโลก ปฏิบติัข้ึนมาว่าเป็นชาวพุทธแลว้ไดป้ระพฤติปฏิบติั
ธรรมกนั แต่ความเป็นจริงในใจท่ีมนัจะเป็นมรรคเป็นผล เป็นโสดาบนั เป็นสกิทาคามี เป็น
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อนาคามี เป็นพระอรหนัต์ท่ีส้ินกิเลสไปมนัยงัอีกห่างไกลนกั มนัเขา้ไม่ถึงธรรมหรอก มนัเขา้ไม่ถึง
ธรรม แต่จะชุบตวักนั เป็นธรรมะผบีอก ผบีอก ผคืีอกิเลสตณัหาความทะยานอยากมนับอกไง  

น่ีเวลากิเลสมนัหลอก มนัหลอกอยา่งน้ี มนับอกว่าส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ แลว้เวลาเราปฏิบติัไป 
ปฏิบติัเพื่อโลก ปฏิบติัเพื่อความเป็นไปมนัก็ว่าส่ิงน้ีเป็นธรรม เป็นธรรมเพราะอะไร เป็นธรรม
เพราะมนัสบายๆ ไง เป็นธรรมเพราะเราควบคุมใจเราไดไ้ง 

คนดี คนมีมารยาทเขาก็คุมใจเขาไดแ้ลว้แหละ ส่ิงท่ีควบคุมใจเขาได ้ กิเลสมนัไม่ไดส้ะกิด
สักตวัหน่ึง แต่ถา้เป็นความจริงนะ มนัตอ้งท าความสงบของใจเขา้มา ความสงบไม่เกิดจากการด่ืม
น ้า เพราะการด่ืมน ้า น ้ ากคื็อธาตุ ร่างกายก็ธาตุ ๔ แลว้จิตมนัรับรู้ รับรู้มนัก็แค่นั้นแหละ มนัจะเอา
ความสงบมาจากไหน เวลาก าหนดรู้เขา้ไปถึงท่ีสุดของผูรู้้ แลว้ความรู้มนัจะคงตวัของมนัอยา่งนั้น
หรือ มนัเป็นไปไดไ้หม? มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก แลว้บอกว่าผูรู้้มนัจะเป็นนิพพาน ผูรู้้มนัจะบ่ม
เพาะมา น่ีธรรมผบีอก 

ผูรู้้ไม่ใช่นิพพาน ผูรู้้เป็นผูรู้้ นิพพานมนัจะเกิด นิพพานน่ีเป็นผล เกิดข้ึนจากวิปัสสนา 
นิพพานคือผลเกิดจากมรรคญาณ นิพพานคือเกิดอาสวกัขยญาณท าลายอวิชชา มนัถึงเกิดผลของ
นิพพาน 

ถา้มนัเขา้ไปท่ีผูรู้้ แลว้ผูรู้้คืออะไรล่ะ? ผูรู้้กคื็อฐีติจิต ผูรู้้ก็คือท่ีอยูข่องอวิชชาไง ผูรู้้นัน่คือ
มาร แลว้ถา้ผูรู้้ไม่มีปัญญาเขา้มาแกไ้ขผูรู้้ ไม่แกไ้ขหวัใจ หวัใจมนัจะพน้จากกิเลสไปไดอ้ยา่งไร 
มนัไม่มีมรรคไม่มีผล ถา้มนัมีมรรคมีผลเราปฏิบติัของเรา เห็นไหม 

เรามีครูมีอาจารย ์ ครูบาอาจารยบ์อกว่า เราพยายามท าความสงบของใจเขา้มา ค าว่า “ท า
ความสงบของใจ” ถา้ใจมนัสงบ หน่ึง จิตมีความสุข ใจมีความสุขระงบั มีความสุข ความสงบ
ระงบั มีจิตมีก าลงั มีจิตรู้ว่าจิตน้ีไม่ส่ือออกไปเป็นสัญญาอารมณ์ มีจิตไม่กระเพื่อม ไม่กระเพื่อม 
ไม่เสวย มีจิตรู้วา่จิตสงบ น้ีคือพื้นฐานของจิตท่ีมนัสงบ ถา้จิตสงบแลว้ จิตสงบแลว้คนใชง้านไม่
เป็น เห็นไหม ดูสิฤๅษีชีไพรเขาก็ท  าความสงบของเขาเหมือนกนั แต่ความสงบของเขาไม่ลึกซ้ึง
ขนาดน้ีหรอก เพราะเขา้เป็นฌานสมาบติั เป็นสมาบติั ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อา
กาสานญัจายตนะ น่ีมนัก็สงบเหมือนกนั เขาก็มีผูรู้้ของเขา น่ีรู้ว่าสงบ แต่เขารู้แบบก าลงัของเขา 
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แต่สัมมาสมาธิถา้มนัสงบเขา้มามนัจะมีจิตรู้ว่าจิตน้ีสงบ พอจิตน้ีสงบข้ึนมา แลว้ถา้มนัออก
ฝึกหดัใชปั้ญญา ค าว่า “ฝึกหดัใชปั้ญญา” คนเราน่ีท าความสงบของใจ ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัมาก พอ
จิตสงบแลว้มนัหาไม่เจอ หาไม่ได ้ ถา้หาไม่เจอ หาไม่ได ้ เพราะว่าอ  านาจวาสนาของคนมนัไม่
เหมือนกนั เราก็จะตอ้งร าพึงข้ึนมา ร าพึงส่ิงใดข้ึนมา ถา้จิตมนัสงบ ร าพึงส่ิงนั้นข้ึนมา ถา้มนัจบั
ตอ้งได ้มนัวิปัสสนาได ้มนัใชปั้ญญาได ้มนัจะมีผล ผลเพราะจิตมนัไดมี้การกระท า 

ดูสิ ก าหนดพุทโธ พุทโธ หรือใชอ้านาปานสติละเอียดเขา้มาๆ มนัปล่อยมนัวางเขา้มา มนั
มีความสงบ มนัมีความร่มเยน็ มีสติสัมปชญัญะ มนัมีความรู้พร้อมไปตลอดเลย มนัรู้ของมนัตลอด 
เห็นไหม รู้อยา่งน้ีรู้เป็นสมถะ พอสมถะแลว้ พอจิตมนัออกเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม 
เพราะกิเลสมนัเป็นนามธรรม กิเลสเป็นนามธรรม ส่ิงน้ีเราไม่รู้จกักิเลส เราหากิเลสไม่เจอ เราจะ
วิปัสสนามนัอยา่งไร เราจะช าระลา้งกิเลสไดอ้ยา่งไร ถา้เราช าระลา้งกิเลส ถา้กิเลสมนัเกิดจาก
อะไรล่ะ เกิดถา้เป็นธรรมารมณ์ๆ จิตเห็นอาการของจิต จิตท่ีมนัจบัตอ้งจิตได ้จบัตอ้งจิตได ้ จิตมนั
เป็นอาการของจิต  

อาการ เห็นไหม ดูสิ “ขนัธ์ ๕” ขนัธ์ ๕ มนัไม่ใช่กิเลส แต่ในเม่ือกิเลสตณัหาความทะยาน
อยากมนัมีในใจของเรา ขนัธ์ ๕ มนัเป็นขนัธมารแน่นอน ขนัธ์ ๕ มนัมีตณัหาความทะยานอยาก
แน่นอน แมแ้ต่จิตสงบมนัก็อยากใหส้งบมากข้ึน แมแ้ต่จิตสงบใชปั้ญญา มนัก็อยากใหใ้ชปั้ญญา
แลว้เกิดมรรคเกิดผล เกิดเป็นพระอรหนัต ์ มนัมีตณัหาความทะยานอยากบวกเขา้ไปตลอดเวลา 
เห็นไหม นัน่ล่ะมนัคือกิเลส 

ฉะนั้น พอจิตมนัสงบเขา้มาแลว้ จบัส่ิงน้ีเขา้มาวิปัสสนา มนัแยกแยะของมนั เห็นไหม 
แยกแยะข้ึนมา แยกแยะใหเ้ห็นว่าธาตุมนักคื็อธาตุ ส่ิงท่ีเราไม่พอใจ ส่ิงท่ีมนัขดัขอ้งหมองใจอยูน้ี่
มนัก็กิเลสตณัหาความทะยานอยาก ส่ิงท่ีตณัหาความทะยานอยาก พอจบัไดม้นัสะเทือนนะ มนั
สะเทือนหวัใจข้ึนมา สะเทือนหวัใจเพราะอะไร น่ีมนัเป็นอะไรล่ะ? มนัก็เป็นมรรคไง ส่ิงท่ีเป็น
มรรค เราจะหลุดพน้ได ้มนัจะเกิดปัญญาข้ึนมาไดม้นัตอ้งมีมคัโค มรรคคือทางอนัเอก แลว้ทางอนั
เอกมนัทางอยา่งไรล่ะ 

น่ีถา้เราจบักายได ้ เราพจิารณากาย เห็นไหม เราจบักายไดแ้ลว้เราตั้งกายของเราเป็นอุคคห
นิมิต แลว้พิจารณาใหเ้ป็นไตรลกัษณ์ๆ ออกพิจารณาธาตุ น่ีรู้ รู้ว่าธาตุ รู้แจง้ในธาตุกคื็อจบ แลว้
ธาตุมนัคืออะไรล่ะ ใครเป็นคนยแุหยใ่หธ้าตุมนักระเพื่อมล่ะ ใครเป็นคนยแุหยใ่หธ้าตุมนัมีก าลงั
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ข้ึนมาเหยยีบย  า่หวัใจล่ะ น่ีรู้ธาตุนะ น่ีธรรมะผบีอก ธรรมะผบีอกไม่มีตน้ ไม่มีปลาย ไม่มีเร่ิมตน้ 
ไม่มีท่ามกลาง และไม่มีท่ีสุด แสดงธรรมตั้งแต่เร่ิมตน้ ท่ามกลาง และท่ีสุด น่ีเหมารวมเอาเหมือนผี
บอก 

ถา้ผบีอก เห็นไหม ถา้ผบีอกนะ น่ียาผบีอกเขายงัตอ้งพิสูจน์ตรวจสอบว่ามนัเป็นจริง
หรือไม่เป็นจริง ถา้ธรรมผบีอกมนัไม่มีเหตุมีผล ถา้ไม่มีเหตุมีผล แต่เวลาพดูน่ีพดูเหตุผลของใคร
ล่ะ? พดูเหตุผลของครูบาอาจารย ์พดูเหตุผลของผูท่ี้เขามีความส าเร็จของเขา เวลาเขาพดูน่ีเขามีเหตุ
มีผลนะ ครูบาอาจารยท่ี์ท่านมีมรรคมีผล ท่านพดูมีเหตุมีผลของท่าน แลว้เหตุผลของท่าน น่ีผูท่ี้มี
คุณธรรมท่านรู้ได ้ แต่ถา้ผูไ้ม่มีเหตุผลก็พดูเหมือนกนั พดูเหมือนกนัแลว้คิดว่ามนัจะมีผล
เหมือนกนั...ไม่มี ไม่มีเพราะอะไร เพราะมนัเป็นสมบติัของคนอ่ืน  

เวลาเราจะท าบตัรประชาชนนะ เวลาคนต่างดา้วเขาเขา้มา แก๊งค ์ ๑๘ มงกุฎเขาท าบตัร
ประชาชนหรือท าเอกสารปลอม น่ีถา้คนต่างดา้วเขาก็ไปซ้ือกนั ไปซ้ือส่ิงนั้นมา เขาก็ไปท านิติ
กรรมของเขา ท าต่างๆ ของเขา นัน่เอกสารปลอมทั้งนั้นแหละ น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีเราประพฤติ
ปฏิบติัข้ึนมา ถา้มนัไม่เป็นความจริงมนัเป็นเอกสารปลอม มนัเป็นธรรมผบีอก มนัไม่เป็นความ
จริง 

แต่ถา้เวลาผูพ้ดู พดูจนตวัเองเช่ือ ตวัเองเช่ือน่ีพดูออกไป ไอค้นฟังก็อยากไดม้รรคไดผ้ล 
อยากประพฤติปฏิบติัไดง่้ายๆ แลว้ก็เช่ือตามกนัไป แลว้มนัมีผลไหมล่ะ? มนัไม่มีผลเดด็ขาดเพราะ
มนัเป็นธรรมผบีอก มนัไม่ใช่อริยสัจ มนัไม่ใช่ความจริง ถา้อริยสัจความจริง เราปฏิบติัเอง เรารู้เอง 

“ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม” 

ผูใ้ดปฏิบติัธรรมดน้เดา คาดหมาย แลว้เป็นธรรมผบีอกดว้ย มนัยิง่เป็นเร่ืองสมุทยั เป็นเร่ือง
ของตณัหาความทะยานอยาก เป็นเร่ืองกิเลสสอนธรรม ถา้กิเลสสอนธรรมนะ ปฏิบติัไปแลว้มนัจะ
เอามรรคเอาผลมาจากไหน แต่ถา้ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั น่ีมนัขอ้เทจ็จริง ขอ้เทจ็จริงมนัมีของมนั เห็น
ไหม ว่าปฏิบติัทางไหนก็ได ้ ปฏิบติัอยา่งไรก็ได.้..อยา่งไรก็ไดแ้ต่มนัตอ้งมีผลสิ อยา่งไรก็ไดน่ี้มนั
เป็นธรรมของครูบาอาจารยเ์รา  

ดูสิ หลวงตาท่านพดูประจ าวา่ หลวงปู่ มัน่ท่านเทศน์มาทั้งชีวิต ท่านไม่เคยบอกเร่ืองผลเลย 
ท่านจะบอกแต่เร่ืองเหตุ วิธีการปฏิบติั ส่ิงท่ีมนัชกัน าในหวัใจใหห้ลงใหลไปในรูป รส กล่ิน เสียง
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มนัเป็นความทุกขข์นาดไหน หลวงปู่ มัน่ท่านพยายามบอกวิธีการ พยายามชกัน า แต่ท่านไม่บอก
ผลเลย ไม่บอกผล ทีน้ีคนอา้งอิง อา้งอิงจากอะไรล่ะ คนอา้งอิง อา้งอิงจากถา้เวลาผูท่ี้ประพฤติ
ปฏิบติัแลว้มีความรู้จริงข้ึนมา มนัซาบซ้ึงๆ เพราะเราท าแลว้เราไปเห็นเอง รู้เองไง ถา้ไปเห็นเอง รู้
เองมนัก็เหมือนกบัธรรมท่ีหลวงปู่ มัน่ท่านพยายามช้ีน าอยู่ๆ  ไง  

น่ีผูป้ฏิบติัเขามีมรรคมีผลของเขา เขาก็รู้ถึงว่าครูบาอาจารยข์องเขาพดูมาเป็นเร่ืองอะไร แต่
ถา้คนไม่มีมรรคมีผลในหวัใจ เวลาครูบาอาจารยพ์ดูมนัก็ไปก็อปป้ีมา มนัเป็นธรรมผีบอก น่ีผมีนั
บอกมา ทั้งๆ ท่ีครูบาอาจารยท่์านเป็นธรรม แต่ไอกิ้เลสในใจ ไอผู้รู้้ในใจมนัเป็นผ ี มนัเป็นกิเลส
ตณัหาความทะยานอยากยดึส่ิงนั้นมาว่าเป็นธรรมๆ มนัไม่ขอ้เทจ็จริง เห็นไหม ถา้เป็นขอ้เทจ็จริง 
คนท่ีปฏิบติั เราปฏิบติักนัน่ีเรารู้ว่าเวลาจิตมนัสงบแลว้ ถา้รักษาไวน่ี้รักษายากแค่ไหน ถา้จิตมนั
สงบเขา้มาแลว้เวลาออกใชปั้ญญา  

เพราะขณะท่ีจิตสงบแลว้ออกใชปั้ญญา เวลาปัญญาออกไป เห็นไหม มนัจะเกิดโสดาปัตติ
มรรค ส่ิงท่ีเป็นโสดาปัตติมรรค เวลามนัแยกแยะข้ึนไป เวลาพิจารณากาย เวลากายมนัแปรสภาพ
ไป พอกายมนัแปรสภาพไป จิตมนัต่ืนเตน้ จิตมนัเห็นข้ึนมา มนัส ารอก มนัคาย มนัสะเทือนใจ มนั
สะเทือนมาก สะเทือนมาก มนัมีความสุขมาก พอความสุขมาก พอมนัพิจารณา มนัแปรสภาพมนัก็
ปล่อยหมด พอปล่อยหมด โอ๋ย! มีความสุข มีความสุข แลว้อยากได ้ อยากได ้ อยากดี อยากจะ
ปฏิบติั อยากคน้ควา้ คราวน้ีไม่ได ้ ไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะจบัตน้ชนปลายไม่ถูก ส่ิงท่ีเกิดข้ึน
เพราะเราปฏิบติัใหม่  

การท่ีปฏิบติัใหม่ พอเวลาปัญญาไม่เกิดเราก็ไม่รู้ว่าปัญญามนัไปซุกอยูท่ี่ไหน เวลาเรา
พิจารณาของเรา เราฝึกหดัของเรา เพราะจิตมนัสงบแลว้เวลาเกิดปัญญาข้ึนมา น่ีกาย อุคคหนิมิต 
วิภาคะมนัท าลายกนั มนัเป็นไตรลกัษณ์ มนัมาจากไหน มนัต่ืน มนัเตน้ เพราะอะไร เพราะเราเป็น
คนท า น่ีผูรู้้ไง จิตมนัเห็น จิตรู้ว่าจิตสงบ จิตใชปั้ญญา จิตจบักาย จบัเวทนา จบัจิต จบัธรรม ถา้จบั
กายมนัพิจารณากายอยูน่ี่ จิตมนัท าของมนั ถา้จิตท าของมนั เวลาท า น่ีไงมรรคสามคัคี มรรค
สามคัคี มนัสามคัคีของมนัอยา่งไร เวลามนัท าลายเขา้ไปมนัปล่อยๆ มนัปล่อยแลว้ถา้มนัไม่ขาด 
เราจะท าอยา่งไรต่อไป 

พอท าอยา่งไรต่อไป น่ีส่ิงท่ีมนัลม้ลุกคลุกคลาน ลม้ลุกคลุกคลาน เราตอ้งฝึกหดั ความ
ฝึกหดันะ เราหมัน่คราด หมัน่ไถ หมัน่พิจารณาของเรา ถา้มนัพิจารณาของเรา พจิารณาซ ้ าพิจารณา
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ซาก พจิารณาซ ้ าพิจารณาซากเอาอะไรมาพจิารณา ของมนัมีอยู ่ของมีอยูคื่อจิตมนัจบักายได ้จิตมนั
เห็นกายได ้ มนัพิจารณา มนัปล่อยวางไป ถา้มนัไม่ได ้ เราท าใหส้งบเขา้มาแลว้จบัข้ึนมา ถา้จบั
ข้ึนมาไม่ได ้ ถา้มนัมีความรู้สึกข้ึนมา มีความรู้สึก ความอึดอดัใจ ความอึดอดัใจนัน่มนัคืออะไร? 
มนัคือเวทนา ถา้เราจบัเวทนา กาย เวทนา จิต ธรรม ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 

เวลาเราพิจารณากายแลว้กิเลสมนัก็หลอก เราพิจารณากายใช่ไหม พิจารณากายแลว้มนั
ปล่อยวางใช่ไหม ปล่อยวางแลว้เรามีความสุขใช่ไหม เราอยากไดม้รรคไดผ้ลมากข้ึน เราก็พิจารณา
กายต่อไป แลว้ก็พยายามจะใหนิ้มิตมนัเกิดข้ึนมา ใหก้ายมาใหเ้ราพิจารณา กายมนัก็ไม่มาสกัที น่ี
กิเลสมนัสวมรอย 

กิเลสกบัธรรมนะ เวลาปฏิบติัธรรม เวลาถา้สัจธรรมมนัเกิดข้ึน จิตใจมนัสงบระงบัข้ึนมา 
มนัเป็นมรรค เป็นผลข้ึนมา มนัจะมีงาน เพราะคนมีงาน เห็นไหม เวลาจิตสงบเราก็วา่ส่ิงน้ีสงบ พอ
สงบแลว้ พอคลายออกมามนัก็เท่าเก่าใช่ไหม มนัก็เท่าน้ี ปฏิบติัธรรมแลว้ไม่เห็นเจริญกา้วหนา้ 
เวลาพอจิตสงบแลว้ พอเราจบักายได ้พิจารณากายได ้มนัปล่อยวาง มนัมีความสุข มนัมีความสงบ
ระงบั โอ๋ย! น่ีมนักา้วหนา้มาก โอโ้ฮ! มนักา้วหนา้มาก เห็นไหม เวลาอยูใ่นสมาธิกว็า่สมาธิไม่มี
มนัก็ไม่เกิดมรรคไม่เกิดผล เวลาสมาธิมนัเกิดข้ึนมา มนัจบักายได ้ มนัเป็นวิปัสสนาข้ึนมา มนัใช้
ปัญญาข้ึนมา 

คนเรา น่ีศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา คนเราช าระกิเลสดว้ยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดข้ึน
จากสัมมาสมาธิ เกิดข้ึนจากสติ สมาธิ ปัญญา ปัญญาท่ีเกิดข้ึนอยา่งน้ี ปัญญาท่ีมีคุณค่ามาก 
พิจารณาไปมีความต่ืนเตน้ มีความพอใจอยากท าใหม้ากข้ึน พอมากข้ึน พอท าไปแลว้ จิตเวลามนั
ปล่อยวางไปแลว้ แลว้มนัจะเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไรอีกล่ะ น่ีมนัจบัตน้ชนปลายไม่ได ้ มนัละลา้ละลงั
ใช่ไหม ส่ิงท่ีละลา้ละลงัเพราะเราไม่ช านาญ 

การกระท า เห็นไหม ผูฝึ้กหดัใหม่จะมีครูบาอาจารยค์อยประคอง คอยช้ีแนะ คอยเตือน 
คอยใหอุ้บาย การใหอุ้บายนะ เพราะเราจะถล าไปทางใดทางหน่ึง ถา้จิตไม่สงบมนัก็ทุกขร้์อน มนั
ก็อยากสงบระงบั พอสงบระงบัแลว้เราจะรักษาไวอ้ยา่งไรเพื่อใหเ้กิดปัญญา เวลาเกิดปัญญาข้ึน
มาแลว้นะ มนัจะถล าไปดา้นของปัญญา เพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา ปัญญาท่ีช าระ
ลา้งกิเลส สมาธิท าใหมี้ความสุขอยู ่ สมาธิก็ไม่เห็นช าระลา้งกิเลสสักที มนัก็จะกา้วเดินแต่ปัญญา
ไป 



ผูรู้้ไม่ใช่นิพพาน ๑๘ 
 

©2013 www.sa-ngob.com 

น่ีถา้กา้วเดินปัญญาไป เราใชปั้ญญามากข้ึนมาแลว้มนัจะจบัส่ิงน้ีไม่ไดเ้ลย เพราะจบัส่ิงน้ี
จิตมนัจะเส่ือม ส่ิงท่ีรู้ท่ีเห็นมนัจะหลุดไปหมดเลย น่ีเวลาใชปั้ญญาข้ึนมา ปัญญาจากภาวนามย
ปัญญา ปัญญาเกิดจากจิต ปัญญาเกิดจากปัจจุบนัธรรมท่ีว่าปัจจุบนั จิตน้ีเป็นปัจจุบนั 

จิตมนัเป็นปัจจุบนัตรงน้ี จิตมนัเป็นปัจจุบนัเพราะจิตมนัเป็นสัมมาสมาธิ แลว้มนัออก
ฝึกหดัใชปั้ญญา มนัเป็นปัจจุบนั มนัเห็นมรรคเห็นผล น่ีโสดาปัตติมรรค พิจารณาปล่อยวางขนาด
ไหนมนัไม่ถึงท่ีสุด เวลาพิจารณาน่ีปัจจุบนัอยา่งน้ี ไม่ใช่จิตเป็นปัจจุบนัเพราะมนัเป็นขา้งนอก มนั
เป็นขา้งใน ถา้มนัเป็นขา้งในแลว้มนัจะเป็นปัจจุบนั ถา้เป็นขา้งนอกมนัเป็นอดีตอนาคต น่ีเพราะ
มนัเป็นปัจจุบนั มนัเป็นปัจจุบนั มนัเป็นซ่ึงๆ หนา้ มนัเป็นปัจจุบนั 

ปัจจุบนัมนัตอ้งเกิดมรรค มรรคท่ีเป็นปัจจุบนัอนันั้น เวลาฆ่ากนัปัจจุบนั เห็นไหม ดูสิ 
พิจารณาซ ้ าพิจารณาซาก เราปฏิบติักนั คนท่ีปฏิบติัแลว้มนัจบัตอ้ง มนัจบัใหม้ัน่คั้นให้ตาย มนัไม่
ถึงท่ีสุด เราขยนัหมัน่เพียรของเรา เพราะส่ิงท่ีใครมีสติมีปัญญาพอสมควร ปฏิบติัไปแลว้มนัจะ
เจริญกา้วหนา้ไปเป็นปกติ แต่ถา้เรามีความบกพร่อง เรามีสติปัญญาอ่อนดอ้ย เวลาปฏิบติัไปลม้ลุก
คลุกคลานเราก็ฝึกหดัของเรา  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เวลาเกิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ เวลาท่านออกประพฤติ
ปฏิบติัของท่าน ท่านก็มาจากเจา้ชายสิทธตัถะ แลว้ท่านประพฤติปฏิบติัข้ึนมาจนตรัสรู้ธรรมข้ึนมา
เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาเราก็เป็นปุถุชน เราก็เป็นคนมีกิเลส 
เราก็อยากจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้มนัจะมีส่ิงใดท่ีเป็นความทุกขค์วามยาก เป็นความล าบาก
ข้ึนมา เรากพ็ยายามบ่มเพาะของเรา น่ีการบ่มเพาะของเรา บ่มเพาะเพราะเราฝึกหดัใชปั้ญญาข้ึนมา  

ถา้ฝึกหดัใชปั้ญญา พิจารณาของเราข้ึนมา ถา้มนัเป็นสุตมยปัญญาเราก็รู้เราก็เห็น เพราะสุ
ตมยปัญญาเราศึกษามา เวลาเราประพฤติปฏิบติัมาเราก็ใชโ้ลกียปัญญา ใชปั้ญญาใคร่ครวญของเรา 
ถา้มีสติปัญญาข้ึนมามนัจะเป็นความสงบของใจเขา้มาได ้ พอจิตมนัสงบข้ึนมาแลว้เราฝึกหดัใช้
ปัญญา ถา้ปัญญามนัเกิดข้ึนแลว้มนัรู้มนัเห็นของมนัโดยความเป็นจริง เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต 
เห็นธรรม เราจะเห็นว่า อ๋อ! ภาวนามยปัญญาท่ีปัญญาเป็นปัจจุบนัมนัเป็นอยา่งน้ีเอง มนัเป็นอยา่ง
น้ีเอง  

มนัเป็นอยา่งน้ีเอง แต่มนัยงัไม่ใหผ้ลถึงท่ีสุดเพราะมนัไม่สมุจเฉทปหาน เราก็พิจารณาซ ้ าๆ 
ซากๆ จนมนัสมุจเฉทปหาน กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ 
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๕ น่ีส่ิงน้ีมนัเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร ส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึนมา มนัเกิดข้ึนมาเพราะวา่มรรคสามคัคี พอมรรค
สามคัคี มนัทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค มรรคมนัรวมตวัข้ึนมามนัเกิดนิโรธ น่ีอริยสัจ จิตน้ีไม่กลัน่
ออกมาจากอริยสัจ เวลามนัท าลายสมุจเฉทปหานข้ึนไป สมุทยัมนัขาดออกไป  

น่ีส่ิงท่ีสังโยชน์นะ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส เวลามนัขาดมนัขาดอยา่งไร ถา้
มนัขาดออกไป ดูสิ ดัง่แขนขาดๆ ถา้มนัขาดออกไปอยา่งน้ี น่ีส่ิงท่ีขาดออกไปแลว้มนัก็จบ 
กระบวนการของการปฏิบติัมนัตอ้งมีขั้นตอนของมนั เห็นไหม น่ีมนัจะมีมรรคมีผลข้ึนมามนัตอ้ง
มีปัญญา ตอ้งมีการกระท า มนัไม่ใช่ว่าไปถึงผูรู้้ แลว้อยูก่บัผูรู้้ เพราะอะไร เพราะเราติดกนัว่าการ
ปฏิบติัลดัสั้น การปฏิบติัมนัจะไดม้รรคไดผ้ล 

ถา้การปฏิบติัไดม้รรคไดผ้ล น่ีก าหนดใจเขา้ไปแลว้มนัจะไดม้รรคไดผ้ลมาโดยการเป็น
ธรรมะผบีอก ผมีนับอกมาอยา่งนั้น กิเลสมนับอกมาอยา่งนั้น อวิชชามนับอกมาอยา่งนั้น น่ีกิเลส
ตณัหาความทะยานอยากในหวัใจมนับอกมาอยา่งนั้น แต่ครูบาอาจารยท่ี์ท่านเป็นจริงมนัไม่เป็น
อยา่งนั้น มนัตอ้งมีมรรค มีการกระท าข้ึนมา มนัมีภาวนามยปัญญาข้ึนมาในใจข้ึนมา เวลามนั
สมุจเฉทปหานไปน่ีมีผูรู้้ไหม 

ผูรู้้ เห็นไหม พระโสดาบนั เวลาพระโสดาบนัสมุจเฉทปหานกิเลสมนัขาดไปแลว้มนัมีผูรู้้ 
ผูรู้้ท  าความสงบของใจเขา้มา เพราะยงัท าความสงบของใจเขา้มา ผูรู้้น้ียงัจะตอ้งท าใหผู้รู้้ละเอียด
เขา้มา เพราะผูรู้้ละเอียดเขา้มาแลว้ เวลาผูรู้้ออกมามนัออกใชปั้ญญา ปัญญาในอะไร? ในกาย ใน
เวทนา ในจิต ในธรรม...ในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรมท่ีละเอียดข้ึน ละเอียดข้ึน เวลาละเอียด
ข้ึน ผูรู้้น้ีมนัจบัได ้ พอผูรู้้น้ีจบัไดม้นัยงัพิจารณาซ ้าต่อไป ซ ้ าต่อไป พิจารณาไป ถา้ใครพิจารณา
แลว้ จบัแลว้พิจารณาดว้ยก าลงัของสมาธิ ถา้ก าลงัของสมาธิมนัพิจารณาไปแลว้มนัก็ลม้ลุก
คลุกคลานเหมือนกนั 

การลม้ลุกคลุกคลานของขั้นของปุถุชน การลม้ลุกคลุกคลานข้ึนมาเพื่อท าความสงบของใจ 
ถา้ใจสงบข้ึนมา เพราะถา้มนัไม่มีความสงบของใจ ใจไม่สงบมนัจะเกิดมรรคผลไม่ได ้ มนัจะเกิด
ภาวนามยปัญญาไม่ไดเ้พราะมนัเป็นโลกียปัญญา เพราะมนัเป็นธรรมผบีอก มนัเป็นความจริง
ข้ึนมาไม่ไดเ้พราะมนัไม่มีคุณธรรมในใจจริง มนัไม่มีสติ ไม่มีปัญญา ไม่มีความรู้จริง มนัไม่มี
มรรคญาณ ไม่มีความเป็นจริง 
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ความชอบธรรม ถา้เป็นความชอบธรรม น่ีเวลาตรัสรู้ธรรมโดยชอบ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการ
เกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายตอ้งดบัเป็นธรรมดา ท าอะไรดว้ยความชอบธรรม ไม่ใช่ผบีอก ผี
บอกไม่มี 

ฉะนั้น เวลามนัสงบ พอมนัสมุจเฉทปหานไปมนัก็ยงัมีผูรู้้ พอผูรู้้ เราท าความสงบของใจ
เขา้มา เห็นไหม น่ีโสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค ถา้สกิทาคามิมรรค ความสงบของใจเขา้มามนั
ตอ้งมีคุณภาพมากกวา่โสดาปัตติมรรค เพราะว่าสกิทาคามิมรรคมนัมีก าลงัมากกว่า มีความ
ละเอียดอ่อนมากกว่า เห็นไหม เวลาเป็นโสดาปัตติมรรคมนัพิจารณาไปแลว้ มนัฆ่าไป น่ีหลาน 
หลานมนัเกิดจากใคร? เกิดจากลกู น่ีลูกมีพอ่มีแม่มนัถึงเกิดมามีลกู มีลกูเกิดหลาน หลานน่ีกิเลสตวั
อ่อนๆ นะ กิเลสท่ีไร้เดียงสาเลย เดก็ๆ เลย น่ีเราพิจารณาลม้เกือบตายกว่าจะช าระลา้งกิเลสได ้ 

กิเลสแค่ไร้เดียงสาตวันอ้ยๆ แต่มรรคญาณของเรามนัอ่อนดอ้ยเพราะเราเป็นปุถุชน แต่ถา้
เราเป็นกลัยาณปุถุชน เวลาเราเป็นโสดาปัตติมรรค เราช าระลา้งของเราข้ึนมา มนัช าระลา้ง มนั
สมุจเฉทปหาน มนัฆ่าหลานของอวิชชาตายไป เวลาจิตสงบละเอียดเขา้มา เห็นไหม พอสงบเขา้
มาแลว้มนัออกฝึกหดั จบัได ้ ในเม่ือตน้ทางเราจบัเชือกจากเร่ิมตน้ได ้ เราจะสาวไปสู่เชือกเส้นนั้น
ได ้ ถา้เราเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม น่ีกายอยา่งหยาบ ถา้กายอยา่งหยาบ เราพิจารณา
มนัขาดไปแลว้ ถา้เราจิตสงบแลว้เราจบัได ้ เราหาได ้ ถา้หาไดน้ะพิจารณากาย พิจารณาเวทนา 
พิจารณาจิต พิจารณาธรรม 

การพิจารณาอยา่งน้ี การพิจารณาอยา่งน้ีเป็นสกิทาคามิมรรค สกิทาคามิมรรคพิจารณาซ ้ า
แลว้ซ ้ าเล่าๆ เวลามนัปล่อย น ้าเป็นน ้า ดินเป็นดิน ลมเป็นลม ไฟเป็นไฟ ถา้มนัแยกออกไป จิตมนัก็
ปล่อยเขา้มา ถา้มนัปล่อยเขา้มา น่ีปล่อยเขา้มา มนัปล่อยเขา้มาดว้ยปัญญาญาณ ปัญญาญาณขนาด
ไหน ในเม่ือกิเลส กิเลส เห็นไหม อวิชชาท่ีธรรมผบีอก กิเลสมนับอก บอกว่าเป็นธรรมๆ มนั
โตแ้ยง้มาตลอด 

น่ีเมืองหลวงของมนั มนัไม่ยอมใหเ้ขา้ถึงเมืองหลวงของมนั มนัจะมีเมืองหนา้ด่าน เมือง
ต่างๆ คอยป้องกนัไม่ใหม้รรคญาณ ไม่ใหปั้ญญาญาณเขา้ไปสู่ฐีติจิต เขา้ไปสู่ผูรู้้ท่ีละเอียด  ฉะนั้น 
มนัป้องกนัของมนั มนัก็ตอ้งมีอุบายของมนัเพื่อจะท าลายลา้งในมรรคญาณ ท าลายลา้งปัญญาท่ีเรา
ฝึกหดัข้ึนมา เรามีสติปัญญาเราก็ฝึกหดัของเรา เราภาวนาของเรา เราวิปัสสนาของเรา พอพิจารณา
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แลว้มนัเหน่ือยลา้นกัเรากก็ลบัมาท าความสงบของใจ ถา้ใจสงบมีก าลงัแลว้เราก็ออกฝึกหดัใช้
ปัญญา 

มีความขยนั มีความหมัน่เพียร เพราะส่ิงท่ีเราพิจารณามาตั้งแต่หลานท่ีมนัตายไป เราเห็น
แลว้ว่าคุณค่าของมนัเป็นแบบใด ขณะท่ีเราต่อสู้ข้ึนมา เรามีก าลงัข้ึนมา แต่เลก็แต่นอ้ยข้ึนมาเรา
พยายามตั้งสติปัญญาข้ึนมา จนมนัมีก าลงัต่อสู้กบัสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส น่ีหลาน
ของอวิชชาได ้เราท าลายช าระลา้งจนมนัสมุจเฉทปหานเห็นต่อหนา้ เห็นต่อหนา้ กิเลสขาด ขาดไป
จากหวัใจขาดไป น่ีคุณธรรมเป็นอกุปปธรรมในใจ มนัประกาศยนืยนักลางหวัใจเลย 

ฉะนั้น เวลาปฏิบติัข้ึนมา ส่ิงนั้นมนัเป็นเคร่ืองหมายรองรับใหใ้จน้ีมีก าลงั ใหใ้จน้ีมี
สติปัญญา ในการพิจารณาของเรา เห็นไหม พิจารณาปล่อยวางขนาดไหนก็ซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า ซ ้ าแลว้
ซ ้ าเล่า ถึงท่ีสุดนะ เวลามนัขาด น่ีกายเป็นโพธิ จิตเป็นกระจกใส โลกน้ีราบหมด วา่งหมดเลย ส่ิงท่ี
เป็นความว่างๆ ท่ีว่าเป็นผูรู้้ๆ เวลาผูรู้้ข้ึนมา ผูรู้้ น่ีสติปัญญามนัพิจารณาข้ึนมา มนัพิจารณาของมนั
ข้ึนมาได ้ว่างไปหมด มีความสุขมาก 

เวลาจิตมนัรวมลง ว่าส่ิงท่ีรวมลง เห็นไหม เวลาเราก าหนดพุทโธ พุทโธ อปัปนาสมาธิ
เวลาท าข้ึนมา เวลาเขา้ไปสู่อปัปนาสมาธิ จิตมนัก็เขา้ได ้ เขา้ไปสู่ความสงบระงบัได ้ แต่มนัไม่ได้
ส ารอก มนัไม่ไดค้ายส่ิงใดออกไปเลย น่ีส่ิงท่ีว่าสมาธิฆ่ากิเลสไม่ได ้สมาธิฆ่ากิเลสไม่ได ้แต่สมาธิ
เวลาเขา้ไปถึงฐานของจิต กิเลสมนัสงบตวัลงมนัก็มีความว่างได ้ แต่ความวา่งอยา่งน้ีมนัมีกิเลส
ตณัหาความทะยานอยาก น่ีถา้ธรรมผบีอกมนัก็หลงมนัไปไดใ้ช่ไหม 

แต่เวลาเราวิปัสสนาของเรา เราใชปั้ญญาของเรา น่ีเวลาพิจารณากาย ดินเป็นดิน น ้าเป็นน ้า 
ลมเป็นลม ไฟเป็นไฟมนัเขา้สู่สถานะเดิมของมนั จิตพิจารณาของมนัแลว้ ถึงท่ีสุดมนัปล่อยหมด 
พอมนัปล่อยหมด ปล่อยน่ีมนัขาด กามราคะ ปฏิฆะมนัอ่อนลง ถา้กามราคะ ปฏิฆะมนัอ่อนลง จิต
มนัก็เวิง้วา้ง จิตมนัก็มีความร่มเยน็เป็นสุข ร่มเยน็เป็นสุขนะ ถา้กิเลสอวิชชามนัก็ครอบง า ครอบง า
น่ีถา้ไม่มีครูบาอาจารยน์ะ แลว้ถา้คนมีสติปัญญา น่ีมรรค ๔ ผล ๔ น่ีมนัโสดาปัตติมรรค โสดา
ปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล มนัแค่ ๒ มนัไม่ใช่ ๔ ถา้มีสติปัญญามนัจะพยายาม
แสวงหา 
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การแสวงหา เห็นไหม เขาบอกว่าถา้จิตมนัอยูท่ี่รู้แลว้ บ่มเพาะแลว้ผูรู้้จะเป็นนิพพาน 
นิพพานจะเกิดข้ึน มรรคผลจะเกิดข้ึน...เป็นไปไม่ได!้ ถา้เป็นไปไดม้นัก็ตอ้งจบัได ้ มนัก็ตอ้งถึง
มรรคผลนิพพานสิ แต่น่ีมนัเป็นไปไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะมนัติดไดไ้ง 

ถา้เขา้ไปสู่ “โลกน้ีราบหมด” มนัเป็นความสุขความสงบ เพราะอะไร เพราะฆ่าหลาน
มาแลว้ ฆ่าลกูมนัแลว้ น่ีส่ิงท่ีเป็นลูก ลูกอวชิชา ทีน้ีถา้มีสติปัญญาข้ึนต่อไป ข้ึนต่อไป ดูสิ เราจะร้ือ
คน้ การประพฤติปฏิบติั การขุดคุย้หากิเลสเป็นงานอนัดบัหน่ึงเลย ถา้ไม่มีการขุดคุย้หากิเลส กิเลส
เป็นนามธรรม กิเลสอาศยัธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ ของมนุษย ์ ของสัตวโ์ลกออกไปหาผลประโยชน์
ของมนั 

ฉะนั้น เวลาถา้มีสติปัญญาข้ึนมา น่ีกิเลสมนัรู้ตวัของมนั มนัก็หลบหลีกของมนั “ไม่มี 
ปล่อยวาง ว่างหมด น่ีกิเลสไม่มีแลว้ ทุกอยา่งจบส้ินแลว้” กิเลสมนัพลิกกลบัมา แต่ถา้เรามี
สติปัญญาของเรา เราจะแสวงหาของเรา ถา้แสวงหาของเรา จิตมนัตอ้งสงบ สงบมีก าลงัมากข้ึน
กว่าน้ี ถา้เป็นสกิทาคามิมรรค สกิทาคามิมรรคมนัก็มีก าลงัมากกว่าโสดาปัตติมรรค แลว้ถา้จะ
ยกข้ึนสู่อนาคามิมรรค เพราะถา้ยกข้ึนสู่อนาคามิมรรคมนัตอ้งเป็นมหาสติ มหาปัญญา  

ส่ิงท่ีเป็นสมาธิตอ้งมีสมาธิลึกซ้ึงกว่านั้น สมาธิท่ีเคยท ามาๆ เพราะสมาธิอยา่งน้ี มนัมีก าลงั
อยา่งน้ี มนัใชปั้ญญาอยา่งนั้น มนัลึกซ้ึงอยา่งนั้น มนัท าลายกามราคะ ปฏิฆะอ่อนลง น่ีมนัว่างหมด 
มนัปล่อยวางหมด มนัจบัตอ้งส่ิงใดไม่ได ้ ถา้มนัจะมีมากว่าน้ีมนัตอ้งมีก าลงัมากกว่าน้ี ถา้มีก าลงั
มากกวา่น้ีมนัตอ้งท าสมาธิเขา้มา มนัจะเป็นมหาสติ มหาปัญญา ถา้เป็นสติ สมาธิมนักมี็ก าลงัมาก
ข้ึนจนเกิดเป็นมหาสติ พอมหาสติมนัก็แยกแยะ ก าลงัคน้ควา้ คน้หา ส่ิงท่ีมนัปล่อยวางไปแลว้ ส่ิง
ท่ีไม่มีในหวัใจ ส่ิงใดๆ ก็ไม่มีในหวัใจ ส่ิงใดๆ ก็ปล่อยวางหมดแลว้ 

ปล่อยวางหมดแลว้ แลว้ไอค้วามรู้สึกนึกคิดมนัอยูไ่หนล่ะ 

ถา้จบัตอ้งส่ิงน้ีได ้ เห็นไหม ดูสิ มนักระเทือนนะ มนักระเทือนหวัใจจนหวัใจน้ีสั่นไหว ถา้
มนักระเทือนหวัใจเพราะอะไร เพราะกิเลสมนัพยายามหลบเล่ียงอยู ่น่ีกามราคะ พ่อมนั ผูท่ี้เป็นแม่
ทพั ความโลภ ความโกรธ ความหลงเป็นแม่ทพัใหญ่ เป็นแม่ทพัใหญ่ท่ีครองอาณาจกัรหวัใจอนัน้ี 
ถา้มนัครองอาณาจกัรหวัใจอนัน้ี ไม่มีใครไปเจอมนั มนัจะช าระลา้งส่ิงน้ีออกมาไดอ้ยา่งไร  
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ฉะนั้น ส่ิงท่ีเป็นแม่ทพัใหญ่เขาตอ้งมีกลยทุธ์ของเขา ตอ้งมีการหลบหลีกของเขาเป็นเร่ือง
ธรรมดา ส่ิงท่ีจะเขา้ไปถึงตวัเขาไดม้นัตอ้งเป็นมหาสติ มหาปัญญา ส่ิงท่ีจะจบัตอ้งได ้น่ีมนัสั่นไหว
ไปทัว่หวัใจเลย คนท่ีกว่าจะจบัตอ้งส่ิงท่ีเป็นขา้ศึก ส่ิงท่ีเป็นคู่ต่อกรได ้ น่ีเรารู้อยูว่่ากามราคะมนัไม่
ดี ส่ิงใดก็ไม่ดี เวลาเราเกิดมาน่ีเกิดมาเพราะกามอยูน่ี่ โลกน้ีท ามาก็เพราะเร่ืองกาม กามอยา่งเดียว 
พอถึงเร่ืองกามแลว้ส่ิงน้ีเป็นใหญ่ ส่ิงน้ีเป็นใหญ่ จะมีส่ิงใดก็แลว้แต่ จบลงท่ีน่ี 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีเวลาเราจบัตอ้งได ้ จบัตอ้งไดไ้ปเห็นหนา้มนั เห็นไหม การเห็นหนา้แม่ทพั
ใหญ่ในหวัใจ จบัตอ้งส่ิงน้ีแลว้ แลว้ถา้จบัมนัได ้ จบัตอ้งได ้ การจบัตอ้งไดน้ี้เป็นผลงานอยา่ง
มหาศาล 

ส่ิงท่ีผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั แลว้ปฏิบติัไม่เจริญกา้วหนา้ เพราะจบัตอ้งไม่ได ้ เพราะหาไม่เจอ 
พอหาไม่เจอก็ว่าส่ิงน้ีถูกตอ้ง ส่ิงน้ีเป็นคุณธรรมๆ หาส่ิงใดไม่เจอ น่ีถา้มนัเป็นผูรู้้แลว้มนัจะบ่ม
เพาะ ผูรู้้จะเป็นนิพพาน ผูรู้้จะเป็นนิพพาน...มนัเป็นไปไม่ได!้ 

ผูรู้้เป็นผูรู้้ ผูรู้้เป็นสมาธิ ผูรู้้ไม่ใช่นิพพาน นิพพานจะเกิดข้ึนมาตอ้งมีการช าระลา้งกิเลส
ข้ึนมาเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมา ตั้งแต่สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส กามราคะ ปฏิฆะอ่อน
ลง แลว้ไอต้วักามราคะ ปฏิฆะ ส่ิงท่ีกลางหวัใจน้ีล่ะ เราจะช าระลา้งอยา่งไร มนัจะบ่มเพาะข้ึนมา
เป็นผูรู้้เป็นนิพพานไปโดยก าลงั ผูรู้้เป็นนิพพานโดยผบีอกมนัเอามาจากไหนล่ะ มนัไม่มีโดย
ขอ้เทจ็จริง ไม่มีหรอก แต่ถา้มนัมีจริงข้ึนมามนัตอ้งมีการกระท า มนัถึงเป็นปัจจตัตงั มนัถึงหลอก
ตวัเองไม่ไดไ้ง 

ส่ิงท่ีเป็นอยา่งนั้น ตวัเองก็หลอกตวัเองอยู ่ อวิชชาครอบง าหวัใจอยู ่ แลว้ก็ผบีอก บอกเขา
ไปอยา่งนั้น บอกเขาไปว่าส่ิงท่ีมนัเขา้ไปถึงแลว้มนัจะเป็นธรรมๆ โดยธรรมชาติของมนั มนัเอามา
จากไหน มนัไม่มีในหวัใจ มนัไม่มีตามขอ้เทจ็จริง มนัมีแต่พญามารมนัหลอกลวงอยูน่ี่ น่ีอวิชชาไม่
รู้ตวั ไม่รู้ ไม่เห็น ไม่รู้ความเป็นไป ไม่รู้ว่าน่ีกามฉนัทะ ส่ิงท่ีมนัซ่อนอยูใ่นใจเป็นกามฉนัทะ แต่ถา้
มีก าลงัของมนั มนัเป็นกามราคะท่ีมนัออกไป มนัออกไปอยา่งไร  

น่ีถา้มีมหาสติ มหาปัญญาเขา้มา จบัตอ้งมนัได ้มนัพิจารณาของมนั เห็นไหม จบัตอ้งได ้ถา้
จบัไดน้ัน่คือจบัใหม้ัน่คั้นใหต้าย จบัอะไร? จบักิเลส จบัความฉอ้ฉล จบัส่ิงท่ีในหวัใจท่ีมนั
หลอกลวงในหวัใจท่ีไม่มีใครรับรู้มนั น่ีกิเลสมนัละเอียดอยา่งนั้นไง ถึงว่ากิเลสมนัละเอียด กิเลส
มนัพลิกแพลง พลิกแพลงใหเ้ราลม้ลุกคลุกคลานอยูต่ลอดเวลาอยา่งน้ี ไม่มีใครรู้ใครเห็นตามทนั
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มนั เวลามนัจบัตอ้งได ้มนัพิจารณา เอาอะไรมาพิจารณา? เป็นมหาสติ มหาปัญญา ถา้มนัพิจารณา
มนัจะเป็นอสุภะอยา่งไร ถา้มนัมีก าลงัพอมนัจะเป็นอสุภะไหม  

ส่ิงท่ีเป็นอสุภะ ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั น่ีส่ิงท่ีก าลงัเป็นอสุภะ เห็นไหม จิตมนัเป็นอสุภะจาก
ภายใน เวลามองไปขา้งนอกไปเห็นเป็นโครงสร้าง เห็นเป็นรูปส่ิงท่ีเคล่ือนไหวอยู ่ เห็นมนุษยต์รง
ขา้ม มนัเป็นอสุภะ ส่ิงท่ีเป็นอสุภะเห็นโครงกระดูกต่างๆ ถา้จิตมนัเป็นจากภายใน ถา้จิตมนัเป็น
ภายในนะ ดูสิ สมยัพุทธกาลท่ีพระเขาปฏิบติัอยู ่ มีผูห้ญิงเดินผา่นไป เขามาถามว่าเห็นผูห้ญิง สามี
เขาตามภรรยาเขามา บอกไม่เห็น เห็นแต่โครงกระดูกมนัผา่นไป...น่ีเพราะมนัเป็นภายใน ถา้
ภายในมนัเป็นมนัจะส่งออกมาจากขา้งนอก ถา้ภายในไม่เป็น ไม่มีหรอก ไม่มี  

ปัญญามนัจะเกิดข้ึน ส่ิงท่ีปัญญาจะเกิดข้ึนมนัเกิดข้ึนจากขา้งใจ ถา้ขา้งในใจมนัเป็น น่ี
ปัจจุบนั เขาเป็นปัจจุบนักนัอยา่งน้ี ปัจจุบนักนัตั้งแต่ปัญญาของใจ ปัญญาของจิตมนัอยู่ท่ีจิต ไม่ได้
อยูท่ี่สมอง ไม่ไดอ้ยูท่ี่สัญญา 

สมอง ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไง รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณมนัเป็นขนัธ์ ๕ มนัเป็นปัญญา
อยา่งหยาบๆ ปัญญาเป็นโลกียปัญญา ถา้ปัญญาในการช าระกิเลส ปัญญาเกิดจากใจ ถา้ปัญญาเกิด
จากใจมนัหมุนอยูภ่ายในหวัใจ ถา้หวัใจมนัเป็นของมนัแลว้ มนัมองออกมามนัก็เป็นของมนัตาม
ความเป็นจริง น่ีมนัวิปัสสนาอยา่งน้ี มนัพิจารณาอยา่งน้ี มนัถึงเป็นมหาสติ มหาปัญญา มนัจะ
รวดเร็ว มนัจะรวดเร็วของมนัมาก 

เวลากิเลส กิเลสมนัเร็วกวา่น้ี น่ีดูสิ ดูความรู้สึกนึกคิดของคนเร็วไหม แลว้จากเปลือกๆ นะ 
จากหลานของมนั จากลูกของมนั น่ีพ่อมนั น่ีตวัส าคญั ถา้มนัพิจารณาซ ้ าพิจารณาซาก มนัหลอก 
มนัลวง มนัมีเล่ห์ มีเหล่ียมทั้งนั้นแหละ มนัพลิกแพลงของมนั น่ีเป็นแลว้มนัซุกซ่อนอยูม่นัก็บอก
ปล่อยหมดแลว้ มนัละเอียดเขา้ไป น่ีถา้หลงกลมนั มนัก็ส่งออก หลงกลมนั มนัก็พลิกออกมาเป็น
ปัญญาของกิเลสท่ีท าใหเ้ราไม่เจริญกา้วหนา้ 

แต่ถา้เรามีสติปัญญา เรายอ้นกลบั ถา้มนัหลงทางไปเราก็ปล่อยวางไว ้ น่ีท  าความสงบของ
ใจใหม้ากข้ึน พอท าความสงบของใจมากข้ึน กลบัมาจบัมนัแลว้พิจารณาซ ้ า เพราะมนัไม่มีเหตุมี
ผล ถา้มนัมีเหตุมีผล น่ีมนัจะละเอียดเขา้ไปๆ 
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การช าระลา้งนะ การจะช าระลา้งกามราคะไม่ใช่ของง่ายหรอก เวน้ไวแ้ต่ขิปปาภิญญา ขิป
ปาภิญญาปฏิบติัทีเดียว องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้อาสนะเดียวส าเร็จเป็นพระอรหนัตเ์ลย 
แต่ก็สอนมรรค ๔ ผล ๔ แต่พวกเวไนยสัตว ์ดูสิ จบัตอ้งทีละชั้นทีละตอน เวลาเดก็ไร้เดียงสา ไอ้
หลานของกิเลส แมแ้ต่หลานมนัไร้เดียงสา มนัยงัต่อสู้กนัมาดว้ยก าลงัสุดฤทธ์ิมนัถึงจะผา่นมาเป็น
ชั้นเป็นตอน ผา่นมาจิตใจก็เขม้แขง็ข้ึนมา จิตใจก็มีก าลงัข้ึนมาจนเขา้มาพิจารณาลกูของมนั ลูกของ
มนั ต่อสู้ของมนัจนถึงท่ีสุดมนัรวมหมด เห็นไหม เขา้ไปเจอพ่อของมนั ถา้เจอพ่อของมนั 

น่ีกิเลสมนัมีชั้นมีตอนของมนั มีอยา่งหยาบ มีอยา่งกลาง มีอยา่งละเอียด แลว้พิจารณาไป 
ปัญญาท่ีเกิดข้ึนไป การภาวนามนัจะพฒันาของมนัข้ึนมา จากสติ ปัญญา เป็นมหาสติ มหาปัญญา 
พิจารณาซ ้ าพิจารณาซากข้ึนมามนัก็พลิกแพลงของมนั กิเลสมนัไม่ยอมหรอก พญามารไม่ยอมทิง้
อาณาจกัรมนัหรอก ส่ิงท่ีเป็นฐีติจิต เป็นท่ีอยูข่องมารมนัไม่ปล่อยใหใ้ครเขา้มาครอบง ามนัหรอก 
มารร้ายมาก 

น่ีค  าว่า “ร้ายมาก” เพราะมนัร้ายมาก จิตมนัถึงเวียนตายเวียนเกิดไง เราถึงเป็นชาวพุทธเกิด
มามีอ  านาจวาสนา เกิดมาเป็นชาวพุทธพบพุทธศาสนา แลว้ประพฤติปฏิบติัอยูด่ว้ย เรามีอ  านาจ
วาสนาขนาดไหน อ านาจวาสนาน้ีมนัก็เกิดจากบุญกุศล มนัไม่ไดเ้กิดจากอริยสัจ ไม่ไดเ้กิดจาก
ความเป็นจริง ไม่ไดเ้กิดจากมรรคญาณ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ ตรัสรู้ท่ีในหวัใจ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ อาสวกัขยญาณ ตรัสรู้ท่ีใจน้ี แลว้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา 
ถา้ใจมนัเกิดข้ึนมา มนัพิจารณาข้ึนมา มนัสร้างมรรคสร้างผล น่ีสร้างมรรคสร้างผลข้ึนมาเป็น
ธรรมะส่วนบุคคล 

ธรรมะส่วนหวัใจ หวัใจดวงใดดวงหน่ึง ถา้มีการประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มนัจะเกิดมรรคผล
จากดวงใจดวงนั้น พญามารมนัปกครองใจดวงนั้น พญามารมนัเอาใจดวงนั้นเป็นท่ีอยู่ เป็นท่ีถ่าย
ความโลภ ความโกรธ ความหลงอยูบ่นใจดวงนั้น แลว้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาจนเกิดเป็นมรรค
เป็นผลข้ึนมาเพื่อจะท าลายพญามารจากใจดวงนั้น มนัพิจารณาซ ้ าพิจารณาซาก มนัมีการต่อสู้ มี
การกระท ากนัมหาศาลนะ พิจารณาซ ้ า มนัละเอียดเขา้ไป ถึงท่ีสุดมนัเขา้ไปสู่ใจ แลว้มนัท าลายกนั
ท่ีนัน่ ถา้มนัท าลาย เห็นไหม น่ีมหาสติมนัเกิดอยา่งน้ี ธรรมะมนัตอ้งเกิดอยา่งน้ี ถา้มนัเกิดอยา่งน้ี
มนัเกิดอยา่งไร 
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คนไม่เคยปฏิบติัมนัจะมีคุณธรรมมาจากไหน น่ีมนัจะเขา้ไปอยู่ท่ีผูรู้้ แลว้ผูรู้้มนัจะรัดเขา้ไป 
มนัจะเกิดมรรคเกิดผล ผูรู้้จะเป็นนิพพานมนัไม่มีหรอก มนัเป็นไปไม่ได ้ ถา้มนัจะเป็นความจริง
มนัตอ้งเกิดมรรคเกิดผล เกิดการกระท าจากใจดวงน้ี น่ีพิจารณาซ ้าๆ มนัจะเขา้มา 

แม่ทพัใหญ่มนัจะพลิกแพลงของมนั หลอกลวงว่าน่ีเป็นธรรมๆ กามราคะ กามฉนัทะ ส่ิงท่ี
ละเอียดลึกซ้ึง กามฉนัทะคือความพอใจในตวัของมนัเอง แลว้มนัมีผลกระทบ เห็นไหม “ส่ิงท่ีรู้ 
ส่ิงท่ีถูกรู้” ไอน้ัน่มนัพดูกนัไปแต่ปาก แต่ความจริงมนัอยูข่า้งใน ถา้มนัอยูข่า้งใน ส่ิงท่ีถูกรู้ๆ ก็
อารมณ์ตวัมนัเองนัน่แหละมนักระเทือนกนั มนัสัมผสักนั มนัสัมผสักนัมนัก็เป็นความพอใจของ
มนั ความพอใจท่ีละเอียดข้ึนมาเราไม่ทนัหรอก ถา้ไม่ใช่มหาสติ ไม่ใช่มหาปัญญา มนัไม่ทนั 

ถา้มนัทนัแลว้เป็นอะไร? มนัก็เป็นปัจจุบนัไง 

ส่ิงท่ีเป็นปัจจุบนัเขา้ไปถึงใจ เขา้ไปถึงฐีติจิต เขา้ไปท าลาย พอมนัท าลายนะ ท าลายกนัใน
หวัใจ มนักลืนกินเขา้ไป แลว้มนัท าลายท่ีใจดวงนั้น ถา้ท าลายแม่ทพันายกอง ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ส่ิงท่ีเป็นขอ้มูลในใจท าลายหมดเลย ถา้มนัท าลาย เห็นไหม ดูสิ มนัครืนในหวัใจ 
น่ีท  าลายเสร็จแลว้พิจารณาซ ้าเขา้ไป เพราะมนัมีเศษส่วนท่ีเหลือ เศษส่วนเหลือท่ีเหลือเพราะว่ามนั
ท าลายแลว้ ท าลายขอ้มูลทั้งหมด แลว้ส่ิงท่ีรับรู้อยู ่จิตท่ีมนัเคยผา่นมามนัจะเป็นอยา่งไร 

น่ีไงท่ีว่า “กามอยา่งหยาบ กามอยา่งละเอียด เขาบอกว่าอสุภะอยา่งหยาบ อสุภะอยา่ง
ละเอียด อสุภะ น่ีมนัมีนอก มีใน” 

คนไม่เคยปฏิบติัจะรู้นอก รู้ในมาจากไหน คนไม่เคยรู้เคยเห็นมนัจะเอาความจริงมาจาก
ไหน แต่ถา้ความจริงข้ึนมา มนัพิจารณาซ ้ าๆๆ เขา้ไป น่ีเขา้ไปสู่ละเอียด พิจารณาจนไม่มีส่ิงใดเลย 
มนัปล่อยหมด ปล่อยหมดใช่ไหม พอปล่อยหมดเขา้ไปแลว้มนัเหลือส่ิงใด 

จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอุปกิเลส  

เขาบอกว่า “จิตเดิมแทผ้อ่งใส ผอ่งใสเป็นอวิชชานะ ผ่องใสมนัเป็นสมุทยั”...เคยเห็นหรือ 
อะไรมนัผอ่งใส พระอาทิตยใ์ช่ไหม พระอาทิตยม์นัผอ่งใสหรือ มนัไม่มีทาง มนัไม่เห็นหรอก ส่ิง
ท่ีรู้ท่ีเห็นมนัเป็นต าราทางวิชาการทั้งนั้นแหละ มนัเป็นเพราะครูบาอาจารยพ์ดูไวม้นัก็พดูตามๆ กนั
ไป ถา้พดูตามๆ กนัไปน่ีมนัธรรมผบีอก ผมีนับอกไว ้
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“ถา้ผอ่งใส ส่ิงท่ีเป็นประภสัสรนั้นมนัเป็นอวิชชา มนัตอ้งเป็นจิตอิสระ”...จิตไหนมนั
อิสระ ความผอ่งใสมนัก็เศร้าหมอง ส่ิงท่ีผอ่งใสเศร้าหมองมนัเป็นอวิชชาทั้งนั้นแหละ แลว้อวิชชา 
อวิชชาจะจบัอวิชชาอยา่งไร ถา้อวิชชามนัไม่จบัอวิชชา ไม่มีมรรคญาณเขา้ไปจบั มนัจะเอาอะไร
ไปจบัตวัอวิชชา ส่ิงท่ีเป็นผูรู้้ๆ ใครไปจบัผูรู้้ ผูรู้้มนัอยูท่ี่ไหน แลว้ผูรู้้จะจบัตวัมนัเองอยา่งไร 

น่ีผูรู้้มนัจะเป็นนิพพาน...ไม่มีทาง! ไม่มี! 

แต่ถา้มนัเป็นอรหตัตมรรคล่ะ อรหตัตมรรคเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร 

ส่ิงท่ีเป็นแม่ทพันายกอง ส่ิงท่ีว่าเราท าลายมาแลว้ แต่เจา้วฏัจกัรมนัเป็นจกัรพรรดิ ส่ิงท่ีเป็น
จกัรพรรดิมนัอยูใ่นหวัใจ น่ีจิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอุปกิเลส จิตเดิมแทผ้อ่ง
ใส ผอ่งใสอยา่งไร ใครผอ่งใส แลว้ผอ่งใส เอาอะไรไปจบัตวัผ่องใส แลว้ผอ่งใสมนัเกิดข้ึนได้
อยา่งไร แลว้ไอท่ี้จะไปจบัน่ีมนัจบัอยา่งไร น่ีการจบั เห็นไหม 

น่ีเขาบอก “เป็นผูรู้้ ผูรู้้แลว้บ่มเพาะมนั”...น่ีธรรมผบีอก ไม่มี! ไม่มี! 

ค าว่า “ไม่มี” เวลาคนเช่ือถือกนัไป แลว้หลงใหลกนัไปมนัท าใหเ้สียหาย น่ีวงกรรมฐานมนั
จะไม่เหลือความเป็นจริง วงกรรมฐานมนัตอ้งมีความจริงอยูใ่นวงกรรมฐาน เห็นไหม 

น่ีถา้ผูรู้้ เขาบอกว่าจิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส มนัไม่ใช่ มนัท าเสร็จแลว้มนัจะเป็นจิตอิสระ 

มนัจะเอาความเป็นอิสระมาจากไหนล่ะ อะไรมนัเป็นอิสระล่ะในเม่ือมนัมีจิต จิตมนัก็เป็น
สมาธิ สมาธิอยา่งหยาบก็เป็นสมาธิอยา่งหยาบ สมาธิละเอียดขนาดไหนมนัก็เป็นสมาธิ อปัปนา
สมาธิ แมแ้ต่ปล่อยวางหมด สักแต่วา่รู้มนัยงัเป็นสมาธิ สมาธินั้นมนัมีอะไร อวิชชาเตม็ตวัเลย แลว้
จิตอิสระ จิตอิสระอยา่งไร อะไรท าใหเ้ป็นอิสระล่ะ ในเม่ือมนัมีจิตมีภพมนัอิสระไดอ้ยา่งไร จิตมนั
มีอยูม่นัจะอิสระไดอ้ยา่งไร 

แต่ถา้จิตมนัผอ่งใส จิตมนัผอ่งใสใครเป็นคนผอ่งใส แลว้ใครไปรู้มนัล่ะ 

ถา้รู้มนั ยอ้นกลบัเขา้มาน่ีอรหตัตมรรค ส่ิงท่ีจะรู้ได ้ เวลาหลวงตาท่านพดูนะ เวลาจิตของ
ท่าน เวลาพิจารณากามราคะไปแลว้มนัใส ใสไปหมด ว่างไปหมด มองทะลุภเูขาไปหมดเลย น่ี
แมแ้ต่ธรรมมาเตือนนะ “ส่ิงท่ีผ่องใสเกิดจากจุดและต่อม” จุดและต่อมมนัอยูท่ี่ไหน ยงัหลงไปอีก 
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๘ เดือน น่ีจบัตอ้งไม่ได ้จนถึงท่ีสุดนะ น่ีธรรมะเตือนแลว้นะ จุดผอ่งใสมนัอยูท่ี่ไหน ถา้ค าวา่ผอ่ง
ใสมนัตอ้งจบัเขา้มาใหไ้ด ้ 

ถา้ใครจบัได ้ ค  าวา่ “ผอ่งใสๆ” ใครพดูไม่ได ้ เพราะผอ่งใสมนัมีคนเดียวคือองคห์ลวงตา 
คนอ่ืนจะเป็นอยา่งน้ีไม่มี ถา้วิทยานิพนธ์ ถา้ส่ิงท่ีจ  ากนัมา กิเลสนะไม่ตอ้งมีคนบอกมนัก็สร้างภาพ
อยูแ่ลว้ แลว้น่ีครูบาอาจารยท่์านเปิดวิทยานิพนธ์ เปิดสัจจะความจริงของท่านออกมา แลว้เราเอา
ส่ิงน้ีมาสร้างภาพน่ีกิเลสมนัหวัเราะเยาะ กิเลสไม่ตอ้งบอกมนั มนัก็จะสร้างภาพอยูแ่ลว้ แลว้เราเอา
ส่ิงน้ีมาเป็นเคร่ืองหมายมาใหกิ้เลสมนัไดอ้า้งอิง มนัเป็นเร่ืองกิเลสหวัเราะเยาะ 

แต่ถา้ผูท่ี้จะประพฤติปฏิบติัเขา้ไปรู้ตามความเป็นจริง ครูบาอาจารยข์องเรานะ หลวงปู่
เจ๊ียะ ครูบาอาจารยข์องเราทุกๆ องคท่์านก็รู้ของท่านตามแต่ขอ้เทจ็จริงของท่าน แต่ท่านไม่เปิด
ออกมา  

ดูสิ เวลาหลวงปู่ บวั ขางคานของกิเลส นัน่เป็นความจริงของท่าน หลวงปู่ ขาวท่านก็เป็น
ความจริงของท่าน หลวงปู่ ขาวท่านเปรียบเทียบจิตของท่านเป็นเมลด็ขา้ว น่ีเมลด็ของขา้ว ถา้มนั
ตกอีกมนัก็เกิดอีก ถา้มนัตก เพราะอะไร เพราะถึงผอ่งใสมนัก็ไปเกิดบนพรหม แต่ถา้มนัท าลาย 
มนัท าลายไม่เขา้นัน่น่ะ มนัไม่มีเช้ือไขแลว้ มนัไม่เกิดอีกไม่เกิดอยา่งไร  

น่ีจิตอิสระ เอาอิสระมาจากไหน เอาอะไรมาอิสระ ในเม่ือมีจิต ถา้มีจิตอยูม่นัจะอิสระได้
อยา่งไร ถา้มนัมีจิตอยู ่น่ีพระอรหนัตเ์อาจิตมาจากไหน 

แต่เวลาครูบาอาจารยส์มยัก่อนท่านก็บอกจิตสะอาดบริสุทธ์ิๆ เพราะในเม่ือสังคมยงัไม่มี
วุฒิภาวะท่ีจะจบัตอ้งส่ิงน้ีได ้ท่านก็พยายามหยอ่นธรรมะลงมา พยายามพดูใหผู้ท่ี้ประพฤติปฏิบติัมี
หลกัมีเกณฑ ์ ใหส่ิ้งท่ีจะกา้วไปสู่ฐีติจิตของเราใหไ้ด ้ ท่านพดูส่ือออกมาเป็นสมมุติ เป็นภาษา เป็น
ช่ือ ไม่ใช่ตวัจริง เป็นช่ือ เป็นแนว เป็นทางใหผู้ท่ี้เป็นลูกศิษยก์รรมฐานไดส้ามารถกา้วเดินเขา้ไปสู่
ตวัจริงของจิตเราได ้เขา้ไปสู่ตวัจริงของจิตแลว้ท าลายมนั 

ในมหายานบอกว่า เจอพระพุทธเจา้ท่ีไหนใหฆ่้าท่ีนัน่ เจอผูรู้้ท่ีไหนตอ้งท าลายผูรู้้ท่ีนัน่  

หลวงตาท่านบอกว่าตอ้งท าลายจิตทั้งหมด ถา้ไม่ท าลายจิต น่ีอวิชชามนัอยู่ท่ีนัน่ ยิง่ท  าลาย
ยิง่แวววาว ยิง่ท  าลายยิง่สะอาด ตอ้งท าลาย ท าลายจิต จิตสะอาดไม่มี ตอ้งท าลายจิต จิตบริสุทธ์ิไม่มี 
ตอ้งท าลายจิต 
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ถา้ท าลายจิตท าอยา่งไร? ท าไม่ได ้ ไม่มีใครท าได ้ ถา้ไม่เคยเห็นตามความเป็นจริง ถา้ท าได ้
อรหตัตมรรคมนัจะยอ้นกลบัมา ถา้ยอ้นกลบัมา เห็นไหม ส่ิงท่ียอ้นกลบัมาใชปั้ญญาไม่ได ้ เพราะ
ใชปั้ญญามนัก็ส่งออก ใชปั้ญญา เพราะปัญญาน้ีเป็นสังขาร สังขารไม่ใช่จิต ถา้เขา้ไปถึงจิต จิตท่ี
ละเอียดจบัจิต  

หลวงตาท่านบอกของท่าน ของท่านจิตมนัเป็นมธัยสัถ ์ จิตมนัเป็นมธัยสัถเ์ขา้มาสู่ฐีติจิต 
เขา้มาสู่จิตเดิมแท ้ เขา้เป็นมธัยสัถแ์ลว้มนักลืนท าลายตวัมนัเอง มนักลืน มนัเขา้มาเป็นกลางไง ถา้
จะไปซา้ยไปขวา จะรู้สึกนึกคิดไม่ได ้ จิตมธัยสัถคื์อจิตท่ีเป็นกลาง จิตท่ีเป็นกลางคือจิตท่ีผอ่งใส 
จิตท่ีเป็นกลางคือไม่เอียงซา้ยเอียงขวา ไม่ไปหนา้และไปหลงั แลว้ยบุยอบตวัลงท าลายตวัมนัเอง 
พอท าลายตวัมนัเองจบส้ินกระบวนการ เห็นไหม มีผูรู้้ไหม ผูรู้้เหลืออยูไ่หม ผูรู้้มนัอยูท่ี่ไหน ผูรู้้
เป็นนิพพานไหม 

ผูรู้้ไม่ใช่นิพพาน นิพพานเกิดจากมรรคญาณ นิพพานเกิดจากอริยสัจ นิพพานเกิดจากส่ิงท่ี
ปัญญาญาณเขา้ไปสู่ท าลาย สมัปยตุเขา้ไป ท าลายเขา้ไป วิปปยตุคายออก มรรค ๔ ผล ๔ 
อรหตัตมรรค อรหตัตผล นิพพาน ๑ นิพพานไม่ใช่อรหตัตมรรค อรหตัตผล ออกไปมรรค ๔ ผล 
๔ นิพพาน ๑ มนัพน้ออกไปเพราะขณะท่ีว่าอรหตัตมรรค อรหตัตผล มนัยงัเป็นระหว่างท่ีก าลงัมี
การกระท ากนัอยู ่ส่ิงท่ีการกระท า กระท าอยา่งไร กระท าเกิดข้ึนมาจากไหน กระท าเกิดข้ึนมา 

น่ีผูรู้้เขา้ไป น่ีด่ืมน ้าเขา้ไป ก าหนดผูรู้้เขา้ไป แลว้สะสมเขา้ไปมนัเป็นภายใน ภายในมนัจะรู้
ของมนั...ภายในไหน ภายใน ภายนอกก็พดูกนัไปเอง ภายใน ภายนอกมนัก็เป็นเร่ืองของโลก กลบั
เส้ือผา้มาใส่ภายใน ภายนอกสิมนัเป็นภายในไหม? ไม่เป็น น่ีความรู้สึกภายใน ก าหนดเขา้ไปสู่ใน
หวัอกมนัเป็นภายในไหม? ไม่เป็น เพราะความรู้สึกนึกคิดมนัอยูก่บัใจ มนัเอาภายในภายนอกมา
จากไหน 

ภายในมนัเกิดข้ึนจากสมัมาสมาธิ ถา้สมัมาสมาธิ ถา้ภายในมนัเขา้ไปร้ือคน้ข้ึนมามนัถึงเกิด
มรรคเกิดผล ถา้เกิดมรรคเกิดผลมนัพิจารณาของมนัไปเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป น่ีมรรคผลมนัเกิด
อยา่งน้ี นิพพานมนัเกิดอยา่งน้ี มนัไม่ไดเ้กิดจากการคาดการหมาย เกิดจากการจ ามา เกิดจากธรรมะ
ผบีอก เอวงั 


